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. augusztus 30-án 15.00 órakor
kezdődő ülésére a Városháza üléstermébe.




Napirend:
1. A lakások és helyiségek bérletéről és elidegenítéséről szóló 15/2016. (VI.7.)
önkormányzati rendelet módosítása
2. Beszámoló Gyomaendrőd Város Önkormányzata és intézményei 2018. első
félévi gazdálkodásának alakulásáról
3. Városi Egészségügyi Intézmény szervezeti és működési szabályzatának
jóváhagyása
4. Gyomaendrődi Család- és Gyermekjóléti Központ alapdokumentumainak
jóváhagyása
5. Gyomaendrőd TESZK 9. sz. módosítás partnerségi egyeztetési szakasz lezárása
6. Közszolgáltatási szerződés az egészséges életmóddal, a turizmussal, a sport és
ifjúsági feladatokkal kapcsolatos közfeladatok ellátására
7. Információátadási szabályzat módosítása
8. Önkormányzati tűzoltóság támogatási szerződésének felülvizsgálata
9. Orvosi ügyeleti feladat ellátása és plusz forrás biztosítása
10. Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal komplex energetikai felújítása
projekt forrásigénye

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. Gyomaendrődi Liget Fürdő Nonprofit Kft. 2018 első félévi beszámolója
12. Gyomaközszolg Kommunális Közszolgáltató Nonprofit Kft. 2018. első félévi
beszámolója
13. Tájékoztató a Gyomaközszolg Kommunális Közszolgáltató Nonprofit Kft.
átszervezéséről
14. Gyomaszolg Ipari Park Kft. 2018. első félévi beszámolója
15. Zöldpark Gyomaendrőd Nonprofit Kft. 2018. első félévi beszámolója
16. A Regionális Hulladékkezelő Kft. 2018. első félévi beszámolója
17. Beszámoló a Gyomaendrődi Földkezelő Kft. 2018 első féléves gazdálkodásáról
18. Belterületi közterület elnevezése
19. Ingatlanok értékesítése nyílt eljárásban
20. Rózsahegyi Kálmán Általános Iskola és Kollégium felújítása, fejlesztése
21. Sportcsarnok szociális helyiség kialakítása
22. Ivóvíz és szennyvízrekonstrukció
23. Lakossági szennyvízcsatlakozás pályázat
24. Gyomaendrőd, Fő u. 45/1. szám alatti szolgálati bérlakás bérleti
jogviszonyának meghosszabbítása
25. Nyilatkozattétel elővásárlási jogra
26. Pályázat Testvérváros Program
27. Gyomaendrődi Közös Önkormányzati komplex energetikai felújítása
projekthez külső lamellás árnyékoló beszerzéséhez bíráló bizottság
kijelölése, közbeszerzési terv módosítása
28. „VP Gyomaendrőd-Öregszőlő külterületi útépítés” tárgyú közbeszerzés
többlet önerő igény
29. Út és parkoló építési beruházás többlet forrás igénye
30. 289/2018. (VII.25.) Gye. Kt. határozat módosítása
31. Bejelentések
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. Törvény 46. § (2)
bekezdés a) pontja alapján az alábbi napirendi pontok megtárgyalására zárt ülésen
kerül sor:
32. Fellebbezés elbírálás ingatlan gondozatlansága ügyében
33. Méltatlanságra okot adó körülmény vizsgálata
Kérem, hogy az ülésen részt venni szíveskedjen!
Gyomaendrőd, 2018. augusztus 24.
Tisztelettel:

Toldi Balázs s.k.
polgármester

ELŐTERJESZTÉSEK

Gyomaendrőd Város Önkormányzata
Képviselő-testület
2018. augusztus 30.
napján tartandó rendes üléséhez

Gyomaendrőd Város Önkormányzata
5500 Gyomaendrőd, Selyem út 124.

BESZÁMOLÓ
a Képviselő-testület döntéseinek végrehajtásáról
a 2018. 08. 30-i ülésre

91/2018. (II. 26.) Képviselő-testületi határozat

Tárgy: Kérelem a gyomaendrődi 02819 hrsz.-ú ingatlan ügyében-ingatlan megosztáshoz
hozzájárulás
Határidő: 2018. 06. 30., felelős: Toldi Balázs, végrehajtva: 2018. június 30.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Gyomaendrőd, 9221
hrsz.-ú ingatlan tulajdonosainak kérelmének helyt adva hozzájárult a Gyomaendrőd,
külterület 02819 hrsz.-ú összesen 1973 m2 területű, erdő megnevezésű, 1,31 AK
értékű ingatlan megosztásához melynek eredményeképpen mintegy 134 m2
nagyságú új ingatlan jön létre. A telekalakítási eljárás költségeit a 9221 hrsz.-ú
ingatlan tulajdonosai viselik.
Az eljárás elindításra került. Az első lépésben a 02819 hrsz.-ú erdő rét művelési
ágba történő átminősítésére került benyújtásra a kérelem a földhivatalhoz, amely
augusztus hónapban lezárul. Az átminősítési eljárást követően kezdődhet a
telekalakítás.
205/2018. (V. 22.) Képviselő-testületi határozat

Tárgy: Alföldvíz Zrt. bérleti-üzemeltetési szerződés módosítása a Békés Megyei Regionális
Vízellátó Rendszerre
Határidő: 2018. 05. 22., felelős: Toldi Balázs, végrehajtva: 2018. május 22.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadta a Békés
Megyei
Regionális Vízellátó
Rendszerre
vonatkozó
„BÉRLETI –
ÜZEMELTETÉSI SZERZŐDÉS A Békés Megyei Regionális Vízellátó Rendszerre
MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBEN 2018_03_06_ARV”
megnevezésű szerződés tervezetet az 1. számú, 2. számú, 3. számú, 4. számú, 5.
számú és 6. számú mellékletével együttesen.
A szerződés aláírása az Alföldvíz Zrt. 2018. május 31.-én tartandó éves rendes
közgyűlése előtt megtörtént.
215/2018. (V. 31.) Képviselő-testületi határozat

Tárgy: Településkép védelméről szóló önkormányzati rendelet alkotása (1. forduló)

Határidő: 2018. 06. 18., felelős: Toldi Balázs, végrehajtva: 2018. augusztus 15.
Az egyeztetési eljárások lezajlottak és a felvetések, javaslatok szerint a normaszöveg
pontosításra került. Az átdolgozott normaszövegről a képviselő-testület az
augusztusi ülésén dönt.
217/2018. (V. 31.) Képviselő-testületi határozat

Tárgy: Belterületi közterület elnevezés előzetes támogatása
Határidő: 2018. 06. 30., felelős: Toldi Balázs, végrehajtva: 2018. augusztus 15.
A telekrendezési eljárás lezajlott, melynek jóváhagyásáról és az új közterület
elnevezéséről a képviselő-testület az augusztusi ülésén dönt.
233/2018. (V. 31.) Képviselő-testületi határozat

Tárgy: Gyomaendrődi Liget Fürdő Nonprofit Kft. Felügyelőbizottságának beszámolója
Határidő: 2018. 05. 31., felelős: Toldi Balázs, végrehajtva: 2018. május 31.
A Képviselő-testület elfogadta a Gyomaendrődi Liget Fürdő Nonprofit Kft. (5500
Gyomaendrőd, Erzsébet liget 2.) Felügyelőbizottságának 2017. évi
feladatteljesítésről szóló beszámolóját.
234/2018. (V. 31.) Képviselő-testületi határozat

Tárgy: Gyomaszolg Ipari Park Kft. Felügyelőbizottságának beszámolója
Határidő: 2018. 05. 31., felelős: Toldi Balázs, végrehajtva: 2018. május 31.
A Képviselő-testület elfogadta a Gyomaszolg Ipari Park Kft. (5500 Gyomaendrőd,
Ipartelep u. 2.) Felügyelőbizottságának 2017. évi feladatteljesítésről szóló
beszámolóját.
235/2018. (V. 31.) Képviselő-testületi határozat

Tárgy: Zöldpark Gyomaendrőd Nonprofit Kft. Felügyelőbizottságának feladatteljesítésről
szóló beszámolója
Határidő: 2018. 05. 31., felelős: Toldi Balázs, végrehajtva: 2018. május 31.
A Képviselő-testület elfogadta a Zöldpark Gyomaendrőd Nonprofit Kft. (5500
Gyomaendrőd, Ipartelep u. 2.) Felügyelőbizottságának 2017. évi feladatteljesítésről
szóló beszámolóját.
236/2018. (V. 31.) Képviselő-testületi határozat

Tárgy: Gyomaközszolg Kommunális Közszolgáltató Nonprofit Kft. Felügyelőbizottságának
2017. évi feladatteljesítésről szóló beszámolója

Határidő: 2018. 05. 31., felelős: Toldi Balázs, végrehajtva: 2018. május 31.
A Képviselő-testület elfogadta a Gyomaközszolg Kommunális Közszolgáltató
Nonprofit Kft. (5500 Gyomaendrőd, Ipartelep u. 2.) Felügyelőbizottságának 2017.
évi feladatteljesítésről szóló beszámolót.
238/2018. (V. 31.) Képviselő-testületi határozat

Tárgy: Gyomaendrődi Ipari Park területén lévő ingatlanok értékesítésére pályázati kiírás
Határidő: 2018. 07. 01., felelős: Toldi Balázs, végrehajtva: 2018. június 30.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete nyílt pályázatot
hirdetett 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
történő értékesítésére:
A felhívásra nem érkezett be pályázat.
239/2018. (V. 31.) Képviselő-testületi határozat

Tárgy: Németzugi szivattyútelep tulajdonba adása a Magyar Államnak vízgazdálkodásai
közfeladatok ellátásához
Határidő: 2018. 07. 31., felelős: Toldi Balázs, végrehajtva: 2018. július 11.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete döntött arról, hogy a
011/1 helyrajzi számú, szivattyútelep megnevezésű, 586 m2 nagyságú ingatlant 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 Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. megkereséssel élt a Körös-vidéki Vízügyi
Igazgatóság felé annak érdekében, hogy az ingatlant vagyonkezelésbe kívánják-e
venni.
240/2018. (V. 31.) Képviselő-testületi határozat

Tárgy: Hősök útja 43. sz. alatti volt könyvtár épület haszonkölcsönbe adása a Békés megyei
Kormányhivatal részére
Határidő: 2018. 06. 30., felelős: Toldi Balázs, végrehajtva: 2018. június 30.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő – testülete a Gyomaendrőd,
Hősök útja 43. szám alatti (674 hrsz.) ingatlan területén lévő volt könyvtár épületet 4
helyiségét határozatlan időtartamra haszonkölcsönbe adta a Békés Megyei
Kormányhivatal (5600 Békéscsaba, Derkovits sor 2.) részére.
A szerződés aláírásra került, a birtokba adás megtörtént.
241/2018. (V. 31.) Képviselő-testületi határozat

Tárgy: Hősök útja 39. szám alatti ingatlan területén lévő „Pintérház” haszonkölcsönbe
adása
Határidő: 2018. 06. 30., felelős: Toldi Balázs, végrehajtva: 2018. június 30.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő – testülete a Gyomaendrőd,
Hősök útja 39. szám alatti (687 hrsz.) ingatlan területén lévő „Pintérház” épületet
határozott időtartamra 2020. február 29. napjáig haszonkölcsönbe adta 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.
A haszonkölcsön szerződés megkötésre került. Az épület birtokbadása megtörtént.
242/2018. (V. 31.) Képviselő-testületi határozat

Tárgy: Nyilatkozattétel elővásárlási jog lemondásáról
Határidő: 2018. 06. 04., felelős: Toldi Balázs, végrehajtva: 2018. június 4.
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 holtig tartó 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 telekhatár-rendezése érdekében 2018. május 4. napján létre jött
adásvételi szerződés 1./ pontjában meghatározott elővásárlási jogával nem kívánt
élni. A Képviselő-testületi döntés átadásra került az ügyben eljáró ügyvéd részére.
244/2018. (V. 31.) Képviselő-testületi határozat

Tárgy: Hősök útja 39. alatti Leánykollégium épületére bérleti szerződéskötés a Liget Fürdő
Kft-vel
Határidő: 2018. 06. 30., felelős: Toldi Balázs, végrehajtva: 2018. május 31.
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 adta a Gyomaendrődi Liget Fürdő Szolgáltató Nonprofit Kft. (5500
Gyomaendrőd, Erzsébet liget 2.) részére.
A bérleti szerződés aláírásra került. Az épület birtokba adása és a közművek eltérő
fizető átíratása megtörtént.
255/2018. (VI. 28.) Képviselő-testületi határozat

Tárgy: Mezőtúri út közterület elnevezés

Határidő: 2018. 07. 31., felelős: Dr. Uhrin Anna, végrehajtva: 2018. augusztus 15.
Az új közterület rögzítésre került a KCR nyilvántartásban. A KCR azonosító
generálását követően fog megtörténni a kapcsolódó ingatlanok házszámozása és
KCR-ben történő rögzítése.
256/2018. (VI. 28.) Képviselő-testületi határozat

Tárgy: Bárka utca közterület elnevezése
Határidő: 2018. 07. 31., felelős: Dr. Uhrin Anna, végrehajtva: 2018. augusztus 15.
Az új közterület rögzítésre került a KCR nyilvántartásban. A KCR azonosító
generálását követően fog megtörténni a kapcsolódó ingatlanok házszámozása és
KCR-ben történő rögzítése.
257/2018. (VI. 28.) Képviselő-testületi határozat

Tárgy: Ótemplom utca közterület elnevezés
Határidő: 2018. 07. 31., felelős: Dr. Uhrin Anna, végrehajtva: 2018. augusztus 15.
Az új közterület rögzítésre került a KCR nyilvántartásban. A KCR azonosító
generálását követően fog megtörténni a kapcsolódó ingatlanok házszámozása és
KCR-ben történő rögzítése.
258/2018. (VI. 28.) Képviselő-testületi határozat

Tárgy: Beszámoló a helyijárat 2017. évi üzemeltetéséről
Határidő: 2018. 07. 30., felelős: Toldi Balázs, végrehajtva: 2018. július 30.
A Képviselő-testület a Mobilbusz Közlekedési Kft. által elkészített Gyomaendrőd
város helyi közlekedésével összefüggő 2017. évi közszolgáltatási feladatainak
ellátásáról szóló beszámolót elfogadta.
259/2018. (VI. 28.) Képviselő-testületi határozat

Tárgy: Helyi autóbuszmenetrend 2018. július 1-től
Határidő: 2018. 06. 30., felelős: Toldi Balázs, végrehajtva: 2018. június 30.
A Képviselő-testület a helyi menetrendszerű autóbusz járat menetrendjének 2018.
július 1. napján életbelépő módosítását elfogadta, a közszolgáltatási szerződés
módosítása megtörtént.
270/2018. (VI. 28.) Képviselő-testületi határozat

Tárgy: Kossuth u. 26/1. alatti ingatlan felajánlás elutasítása

Határidő: 2018. 06. 30., felelős: Toldi Balázs, végrehajtva: 2018. június 30.
A Képviselő-testület nem kívánja megvásárolni az 5500 Gyomaendrőd, Kossuth
Lajos utca 26/1. szám (144 hrsz.) alatt lévő ingatlant.
273/2018. (VI. 28.) Képviselő-testületi határozat

Tárgy: Varga Lajos Sportcsarnok bővítése - szociális helyiség kialakítása
Határidő: 2018. 08. 30., felelős: Toldi Balázs, végrehajtva: 2018. augusztus 30.
A Képviselő-testület kérésének megfelelően a 2018. augusztusi ülésre előterjesztés
készül arra vonatkozóan, hogy Varga Lajos Sportcsarnok bővítésével, – a ligeti
lejáró és az épület fala közé - hol és milyen költségből lehetne egy szociális
helyiséget kialakítani, úgy hogy az illeszkedjen a Szabadság tér új arculatához.
277/2018. (VI. 28.) Képviselő-testületi határozat

Tárgy: Körös-völgyi Hulladékgazdálkodási Rekultivációs Társulással kapcsolatos döntések
Határidő: 2018. 06. 30., felelős: Toldi Balázs, végrehajtva: 2018. június 30.
A Képviselő-testület a Körös-völgyi Hulladékgazdálkodási Rekultivációs
Önkormányzati Társulás 2017. évi költségvetési beszámolójáról szóló 3/2018.
(III.19.) HRT határozattal, a 2017. évi pénzmaradvány elfogadásáról szóló 4/2018.
(III.19.) HRT határozattal és a 2017. évi munkájának elfogadásáról szóló 5/2018.
(III.19.) HRT határozattal egyet értett..
K. m. f.

Toldi Balázs
polgármester

A kivonat hiteléül: Jakucs Mária

Dr. Uhrin Anna
jegyző

1. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület
2018. augusztus 30-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező bizottság:

A lakások és helyiségek bérletéről szóló 15/2016. (VI. 7.) önkormányzati
rendelet egyes rendelkezéseinek hatályon kívül helyezése
Keresztesné Jáksó Éva
Toldi Balázs polgármester
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
Az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság kezdeményezte a lakások és helyiségek
bérletéről szóló 15/2016. (VI. 7.) önkormányzati rendelet módosítását az alábbiak miatt:
A jelenleg hatályos rendelet alapján az Endrődi u. 5-7. szám alatti költségalapú bérlakások bérbeadásánál
létesítendő bérleti jogviszony esetén előnyben részesítendő az a pályázó, aki az Idősek Klubjában tagsági
jogviszonyt létesít. A pályázati eljárások során azt tapasztaltuk, hogy a pályázók az előny kihasználása érdekében
kérik felvételüket az idősek klubjába, de a pályázat elnyerését követően a jogviszonyt egy-két hónap múlva
felmondják.
A Bizottság ezért azt javasolja a Képviselő-testület számára, hogy a pályázati eljárás során nem számítson előnynek
az Idősek Klubjában részesítendő tagsági jogviszony.
Javaslom a Képviselő-testületnek a következő módosító rendelet megalkotását.
Helyi jogalkotás hatásvizsgálata:
1. A módosításnak gazdasági, költségvetési hatása nincs.
2. A módosításnak környezeti és egészségügyi következményei: nem ismertek.
3. Az adminisztratív terheket befolyásoló hatása: nincs.
4. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei: nem
releváns
5. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek: A módosítás
többletfeladatot, többletkiadást nem eredményez.
Az önkormányzati rendeletekhez indoklási kötelezettség is társul. Az indokolásban a jogszabály előkészítőjének
feladata azoknak a társadalmi, gazdasági, szakmai okoknak és céloknak a bemutatása, amelyek a szabályozást
szükségesség teszik. Az indokolásban ismertetni kell a jogi szabályozás várható hatását is.
A lakások és helyiségek bérletéről szóló 15/2016. (VI. 7.) önkormányzati rendelet egyes rendelkezéseinek
hatályon kívül helyezéséről szóló .../2018. (...) önkormányzati rendelet-tervezet
Általános indokolása
A rendelet módosításával aktualizálásra kerül a költségalapú bérlakások jogosultsági feltételrendszere.
Részletes indokolás
Az 1. § indokolása:
A költségalapú bérlakások bérbeadásának feltételei között szereplő, az idősek klubja tagsági viszony létesítése, mint
jogosultsági előny törlésre kerül.
A 2. § indokolása
Rendelkezik a hatályba lépésről.
Döntéshozói vélemények
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és
Esélyegyenlőségi Bizottság

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

Döntési javaslat
"A lakások és helyiségek bérletéről szóló 15/2016. (VI. 7.) önkormányzati rendelet egyes rendelkezéseinek hatályon
kívül helyezése "
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Tervezett döntéstípus: rendelet
Tervezett ágazati besorolás: Rendelet alkotás, szabályozás
A Képviselő-testület a javaslatról minősített többséggel, nyílt szavazással dönt.
/2018. (…….) önkormányzati rendelet
a lakások és helyiségek bérletéről szóló 15/2016. (VI. 7.) önkormányzati rendelet egyes rendelkezéseinek
hatályon kívül helyezéséről
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete a lakások és helyiségek bérletére és elidegenítésére
vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. LXXVIII. törvény 3. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 9. pontjában foglalt
feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § Hatályát veszti a lakások és helyiségek bérletéről szóló 15/2016. (VI. 7.) önkormányzati rendelet 16. § (3)
bekezdése.
2. § Ez a rendelet 2018. szeptember 15. napján lép hatályba és a hatályba lépését követő napon hatályát veszti.
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
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2. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület
2018. augusztus 30-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező bizottság:

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

Tisztelt Képviselő-testület!

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 féléves 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:

adatok E Ft-ban

Megnevezés

Eredeti ei.

Módosított ei.

Teljesítés

Telj / a mód. Ei %
ban

Személyi juttatások

345729

358997

118307

32,95

Munkaadót terhelő
járulékok

40154

42124

15067

35,77

Dologi kiadás

526051

592168

209847

35,44

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

725996

773047

427358

55,28

Működési kiadások össz. 1637930

1766336

770579

43,63

Felújítások

345703

515720

94970

18,42

Beruházások

1099146

1038772

178988

17,23

Támogatás értékű felhalm.
kiadás és pénzeszk.
16879
átadás ÁK

25017

6152

24,59

Felhalmozási kiadások
összesen

1579509

280110

17,73

1461728
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Tartalék összesen

225513

538355

0

0,00

Kiadások összesen

3325171

3884200

1050689

27,05

Intézményeknek nyújtott
támogatás

384150

392036

203353

51,87

36230

36230

100,00

4312466

1290272

Államháztartáson belüli
megelőlegezések
visszafizetése

Kiadások mindösszesen

3709321

29,92

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 csak 3 hónaphoz kapcsolódik, a felhasználás mértéke 37%. 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
mindössze 11 millió felhasználás történt.
A dologi kiadásoknál a teljesítés 35%-os, ami időarányos alatti felhasználást mutat. A 3 EFOP-os
projektnél a dologi kiadásokra betervezett 196 millió Ft-ból mindössze 52 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 az 55%-a volt a vizsgált időszakban. A Liget
Fürdő Nonprofit Kft. június végéig 23 millió Ft-ot vett igénybe a működési kiadásainak finanszírozására
betervezett 30 millió Ft-ból. Itt jelenik meg a bölcsődei és családi napközi feladatellátáshoz, az
önkormányzati tűzoltóság, a helyi buszközlekedés, a Zöldpark Nonprofit Kft. (parkfenntartás, Sportcsarnok
működtetése, temető üzemeltetése) és a Gyomaszolg Kft. által ellátott feladatokra (holtágak üzemeltetése)
biztosított támogatás időarányos összege. A Bursa Hungarica ösztöndíjprogramhoz biztosított támogatás
összege 575 E Ft volt. Az ebben az időszakban megfizetett hulladékgazdálkodási, vízgazdálkodási és
kistérségi hozzájárulás összege 1.119 ezer Ft. A segélyekre megtervezett keretből 18.373 ezer Ft került
felhasználásra, 27% a felhasználás mértéke.
A tervezett felújításokból közel 95 millió Ft értékű munka valósult meg:
a Hivatal épületének energetikai korszerűsítéséhez megtörtént az előleg összegének, valamint az I.
részszámlának a kifizetése a kivitelező részére 56,6 millió Ft összegben
az endrődi városrész rehabilitációja projekt tervezési végszámlája, az akcióterületi terv és költség
haszon elemzés, illetve a kivitelező előlegszámlája 34 millió Ft értékben
a Hősi emlékmű felújítás költsége 4.153 ezer Ft összegben jelentkezett.
A tervezett beruházások 179 millió Ft értékben teljesültek és az alábbi fő tételek alkotják:
a Népligeti sporttelepen a kerítés és lelátó megvalósításához megtörtént az önrész kifizetése 1.566
ezer Ft összegben
Ipartelep út mellett járda építés és egyéb út és parkoló építéshez kapcsolódó engedélyek, eljárási
díjak 1.731 ezer Ft értékben
3 db kerékpártároló vásárlása 69 ezer Ft összegben
a belvíz IX. projekt előleg, 25 és 50%-os kiviteli számlája nettó 112.233 ezer Ft összegben
a gyepmesteri telepen kenel bővítés 1.331 ezer Ft értékben
Öregszőlőben 4 db közkifolyó létesítése 1.549 ezer Ft összegben
a Szabadság téren ideiglenes fogyasztásmérő és színpadi csatlakozó szekrény kialakítása 2.629
ezer Ft értékben
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.)
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Szelektíven gyerekszemmel projekthez esővízgyűjtő beszerzése 79 ezer Ft értékben
Közvilágítási hálózat bővítése 4.083 ezer Ft összegben
kis értékű informatikai és egyéb eszközök (szivattyú, winchester, monitor, roll-up) beszerzése 1.046
ezer Ft értékben
Kner kollégiumba szivattyú, asztal és 6 db szék beszerzése 597 ezer Ft összegben
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 közfoglalkoztatási mintaprogramban beszerzett élcsiszoló gép 326 ezer Ft értékben
Humán szolgáltatások fejlesztése a Gyomaendrődi járásban projektben kis-és nagyértékű eszköz
vásárlások 11.858 ezer Ft értékben

A bevételek alakulását az alábbi táblázat szemlélteti:

Bevételek alakulása:

adatok E Ft-ban

Megnevezés

Eredeti ei.

Módosított ei.

Teljesítés

Intézményi működési
bevétel

91552

99643

53139

Vagyoni típusú adók

82000

82000

43070

52,52

Termékek és
szolgáltatások adói

328000

328000

181799

55,43

Egyéb közhatalmi
bevétel

11000

11000

3183

28,94

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

624088

623727

321638

51,57

Önk-ok
műk.támogatása

951314

975476

527670

54,09

Működési célú
maradvány

77663

116002

Működési bevétel
összesen

2165617

2235848

1130499

50,56

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

499830

667095

133,46

Felhalmozási célú
maradvány

1073841

1126788

0

0

Belföldi értékpapírok
beváltása

0

450000

0

0
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Telj. / Mód. Ei %-ban
53,33

Felhalmozási bevétel
1543704
összesen

2076618

667095

32,12

Bevételek
mindösszesen

4312466

1797594

41,68

3709321

A saját bevételek összességében az időarányos felett teljesültek. Az önkormányzati fejlesztések forrását és
saját erejét képező megtakarítás 450 millió Ft összege kamatozó kincstárjegybe van fektetve. A
kincstárjegyek értékesítésére 2018. augusztus hónapjában kerül sor.
A közhatalmi bevételek a vizsgált időszakban több mint 54%-on teljesültek, ezen belül a vagyoni típusú
adóbevétel 52%-ban, a termékek és szolgáltatások adói pedig 55%-ban realizálódtak. A vagyoni típusú adók
közé tartozik az építményadó, az épület után fizetett idegenforgalmi adó, telekadó és a magánszemélyek
kommunális adója. A termékek és szolgáltatások adói közé sorolandó a helyi iparűzési adó, a gépjárműadó,
a talajterhelési díj bevétel és a tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó. Az iparűzési adóbevételünk
56%-ban teljesült a vizsgált időszakban.
A támogatás értékű működési bevételek és az államháztartáson kívülről működési célra átvett
pénzeszközök, kölcsönök visszatérítése 51%-ban teljesültek. Itt jelenik meg a Start mintaprogramra és az
egyéb közfoglalkoztatásra járó támogatás 97.410 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 és a 2018. első negyedévi költségeihez elutalta a bekért kiegészítés összegét 4.690 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 6.480 E Ft értékben realizálódtak. A 2017. évi
szúnyoggyérítési feladatokhoz érkezett önkormányzati támogatás összege 316 E Ft. A három EFOP-os
pályázathoz is érkezett előleg a vizsgált időszakban, 18.148 E Ft a Kulturális intézmények a köznevelés
eredményességéért projekthez, 37.230 E Ft az Élethosszig tartó tanulás támogatása Gyomaendrődön
projekthez, illetve 149.942 ezer Ft a Humán szolgáltatások fejlesztése a Gyomaendrődi járásban projekthez.
A Körös-szögi Kistérségi Társulás 2.432 ezer Ft összegben utalt támogatást, melyből 2.107 ezer Ft a KEOPos projektekben beszerzett eszközök bérbeadásából származó bevétel fel nem használt összege volt, illetve
megtörtént a 2017. évi működési hozzájárulás elszámolása is, melynek során 325 ezer Ft az önkormányzat
részére visszautalt, fel nem használt támogatási összeg. 1 millió Ft támogatás érkezett az I. világháborús
rendezvény megtartásához.
A támogatás értékű felhalmozási bevételek és az államháztartáson kívülről felhalmozási célra átvett
pénzeszközök, valamint felhalmozási célú visszatérítendő támogatások és kölcsönök több mint 667
millió Ft összegben teljesültek. Itt jelenik meg a közfoglalkoztatás felhalmozási támogatása 9.493 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 Fűzfás zugi áteresz felújításának (95.000 ezer
Ft), a Kodály-Hídfő utca közti belvíz elvezetésnek (70.000 ezer Ft), a Csókás zugi áteresz felújításának
(75.000 ezer Ft) támogatási előlegei, továbbá a Gyomai városrész rehabilitációjának 250.000 ezer Ft
összegű támogatási előlege, az I. világháborús emlékmű felújításához kapott 2.000 ezer Ft összegű
támogatás, 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, egyéb
telek értékesítéséből realizálódott 1.244 ezer Ft, továbbá az út és csatorna érdekeltségi hozzájárulás címén
befolyt 145 ezer Ft, valamint a lakosság részéről a lakás-, belvíz-és elemi kár kölcsön törlesztések 637 ezer
Ft összege. A Gyomaendrődi Gyermeklabdarúgó Egyesület átutalta a Népligeti Sporttelepen építendő kerítés
önerejét 419 ezer Ft összegben, illetve a Körös-vidéki Horgászegyesület Szövetsége átutalta a kialakítandó
versenypálya építéséhez vállalt 1.200 ezer Ft-ot.

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

adatok E Ft-ban
Eredeti ei.

Módosított ei.
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Teljesítés

Telj / a mód. Ei %
ban

Személyi juttatások

173884

183443

91168

49,70

Munkaadót terhelő
járulékok

37275

39151

19127

48,85

Dologi kiadás

41052

51162

21513

42,05

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

5340

5416

2683

49,54

Működési kiadások
összesen

257551

279172

134491

48,17

Beruházás

550

550

232

42,18

Felújítás

3300

3300

0

0

Kiadások
mindösszesen

261401

283022

134723

47,60

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 jubileumi jutalom terhére nem történt kifizetés 2018.
június 30. napjáig. A folyamatban lévő CLLD pályázathoz kapcsolódóan betervezett bér és járulékköltség
49%-a került felhasználásra.
A dologi és egyéb folyó kiadások teljesítése a CLLD projekt nélkül, időarányos (50,69%) felhasználást
mutat. A projekt dologi kiadásainak finanszírozására 9.975 E Ft került beépítésre, melyből mindössze egy
tétel (Helyi közösség fejlesztési stratégia átdolgozása) kifizetésére került sor, bruttó 635 E Ft összegben.
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 232 ezer Ft jelentkezett kiadásként a vizsgált időszakban, hősugárzó, porral oltó
készülék, ütve-fúrógép és 4 db fényzáró szalagfüggöny vásárlására került sor.

Bevételek alakulása:

adatok E Ft-ban

Megnevezés

Eredeti ei.

Módosított ei.

Teljesítés

Telj. / Mód. Ei %-ban

Intézményi műk.
bevételek

1000

1000

596

59,60

Közhatalmi bevételek 260

260

40

15,38

Működési célú
támogatás értékű
bevétel

0

21381

4840

22,64

Előző évi maradvány
igénybevétele

0

77

77

100,00

Irányító szervtől
8

260141

260304

129465

49,74

Bevételek összesen 261401

283022

135018

47,71

kapott támogatás

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 4.785 E Ft támogatási összeg.
Az irányító szervtől kapott támogatás az időarányosnak megfelelően 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

16691

7741

46,38

Munkaadót terhelő
járulékok

2855

3032

1387

45,75

Dologi kiadás

14844

15301

8011

52,36

Működési kiadás

32616

35024

17139

48,94

Felhalmozási kiadás 3570

3715

352

9,48

Kiadások
mindösszesen

38739

17491

45,15

36186

A Könyvtár általános működését elemezve megállapítható, hogy a személyi juttatások és a munkaadót
terhelő járulékok teljesülése kis mértékben az időarányos előirányzat alatti, melynek oka, hogy a
betervezett jubileumi jutalom kifizetése még nem történt meg a vizsgált időszakban. 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 52 %, időarányos feletti a felhasználás mértéke:
A Könyvtár állománygyarapításra a betervezett 2.558 ezer Ft-ból 1.153 ezer Ft-ot használt fel, azaz a
keret 45 %-át. A könyvek, folyóiratok beszerzése az igényekhez igazodva történik annak tükrében,
hogy a felhasználás év végén nem haladhatja meg a rendelkezésre álló keretet.
Az épület rezsi kiadásaira betervezett keretnek a 76 %-a felhasználásra került az első félévben. Az
intézmény május és június hónapban kapott egy-egy elszámoló számlát a villamosenergia és a gáz
felhasználásról. Az új telephely tényleges rezsiköltség igénye ebben az évben fog realizálódni.
Amennyiben az intézmény saját költségvetéséből, az esetlegesen képződő többlet bevételéből nem
tudja év végéig kigazdálkodni a közüzemi díjak megnövekedett költségét, abban az esetben plusz
támogatás biztosításáról szükséges dönteni.
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A beruházások között 352 ezer Ft értékben történtek beszerzések (dobogó vásárlás, riasztó kiépítés és
kisértékű eszközbeszerzés).
Bevételek alakulása:
Megnevezés

adatok E Ft-ban
Eredeti ei

Módosított ei.

Teljesítés

Telj. / Mód. Ei %-ban

Intézményi működési
600
bevételek

600

428

71,33

Működési célú
támogatás értékű
bevétel

2058

1856

90,18

Előző évi maradvány
0
igénybevétele

11

11

100,00

Irányító
szervtől
35586
kapott támogatás

36070

17663

48,97

Bevételek összesen 36186

38739

19958

51,52

0

Az intézmény saját bevétele között internet használathoz és fénymásoláshoz kapcsolódóan jelentkeztek
bevételek.
A közfoglalkoztatottak finanszírozására leutalt támogatás összege 1.856 ezer Ft.
Az irányító szervtől kapott támogatás felhasználása időarányossal közel azonosan alakult a vizsgált
időszakban.

Kállai Ferenc Kulturális Központ

Kiadások alakulása:
ban

adatok E Ft-

Megnevezés

Eredeti ei.

Módosított ei.

Teljesítés

Telj / a mód. Ei. %
ban

Személyi juttatások

17868

18678

9820

52,58

Munkaadót
járulékok

3489

3562

1901

53,37

12859

21239

14674

69,09

Működési kiadások
34216
összesen

43479

26395

60,71

Beruházás

2660

2660

165

6,20

Felhalmozási
kiadások összesen

2660

2660

165

6,20

terhelő

Dologi kiadás
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Kiadások
mindösszesen

36876

46139

26560

57,57

Az intézmény egészénél a bérek és járulékainak teljesítése kis mértékben az időarányos felett alakult. Ez
azzal indokolható, hogy a „Tanórán kívüli kulturális foglalkozások támogatása Gyomaendrődön” EFOP-os
projekt szakmai vezetője részére kifizetett bér és járulék előirányzata még nem került átadásra az intézmény
részére, illetve 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 69%-a került felhasználásra. A közművelődési kormányzati
funkción a felhasználás mértéke 56%, amely a Halló! Itt a kultúrház! NKA-s pályázat megvalósításához
kapcsolódó kifizetések teljesítésével indokolható, a betervezett 770 ezer Ft 100%-ban felhasználásra került.
A turisztikai elemek (kilátó, Körös Látogatóközpont, vízi színpad) működtetésére betervezett dologi kiadás
keretnek a 36%-a került felhasználásra. A vizsgált időszakban lezajlott a Sajt és Túrófesztivál, a betervezett
7,8 millió Ft összegű előirányzat és a 8 millió Ft összegű tényleges kiadás különbözete a következő
rendeletmódosítással kerül beépítésre az intézmény költségvetésébe.
A beruházási kiadások között polcok, promóciós kínálók és kisértékű gépek, berendezések beszerzése
valósult meg.

Bevételek alakulása:

adatok E Ft-ban
Eredeti ei.

Módosított ei.

Teljesítés

Telj. / Mód. Ei. %ban

7270

9146

5160

56,42

célú
értékű 1759

2667

2954

110,76

Előző évi maradvány
0
igénybevétele

48

48

100,00

Irányító
szervtől
27847
kapott támogatás

34278

22419

65,40

Bevételek össz.

46139

30581

66,28

Megnevezés
Intézményi
bevételek
Működési
támogatás
bevétel

műk.

36876

Az intézményi saját bevételek az időarányos felett, 56 %-on teljesültek. A művelődési háznál a tervezett
4.000 ezer Ft-nak a 43%-a folyt be, a Turisztikai pályázat projektelemeinél a teljesült bevétel összege 1.563
ezer Ft, a tervezett bevételnek a 48%-a realizálódott. A sajt és túrófesztiválhoz kapcsolódóan 1.876 ezer Ft
bevétel folyt be.
A működési célú támogatásértékű bevételek között realizálódott a két NKA pályázat 1.100 ezer Ft
összegű támogatása, az 1.095 ezer Ft összegű GINOP-os pályázat leutalt támogatása és a
közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó 759 ezer Ft összegű támogatás.
Az irányító szervtől igénybevett támogatás összege az időarányost meghaladva teljesült, ami azzal
indokolható, hogy a rendezvényre biztosított támogatás teljes mértékben felhasználásra került.

Szent Antal Népház
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Kiadások alakulása:

adatok E Ft-ban

Megnevezés

Eredeti ei.

Módosított ei.

Teljesítés

Telj / a mód. Ei. %
ban

Személyi juttatások

13298

13963

7242

51,87

Munkaadót
járulékok

2609

2675

1393

52,07

7096

7173

2991

41,70

Működési kiadások
23003
összesen

23811

11626

48,83

Beruházás

0

101

72

71,29

Felújítás

1000

1000

0

0,00

Felhalmozási
kiadások összesen

1000

1101

72

6,54

Kiadások
mindösszesen

24003

24912

11698

46,96

terhelő

Dologi kiadás

Az intézmény egészénél a bérek és járulékainak teljesítése az időarányost kissé meghaladva 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 42%. A Szent Antal zarándokház dologi kiadása 42 %-os felhasználást mutat,
a Népház dologi kiadásai 73%-on teljesültek, a Tájház kiadását 27%-on teljesítette, a sütőház 14%-on. A
Bárka Látogatóközpontnál minimális kiadás jelentkezett.
A beruházások között egy benzines fűnyíró, 2 db gázzsámoly és egy db szivattyú beszerzése jelenik meg.

Bevételek alakulása:

adatok E Ft-ban
Eredeti ei.

Módosított ei.

Teljesítés

Telj. / Mód. Ei. %ban

6220

6220

2268

36,46

763

683

Előző évi maradvány
0
igénybevétele

9

9

100,00

Irányító
szervtől
17783
kapott támogatás

17920

11837

66,05

Bevételek összesen 24003

24912

14797

59,40

Megnevezés
Intézményi
bevételek

műk.

Működési
támogatás
bevétel

célú
értékű 0

12

Az intézményi saját bevételek az időarányos alatt, 36%-on teljesültek. A Tájháznál a betervezett 800 ezer
Ft-ból 355 ezer Ft realizálódott, a Népháznál a tervezett 1.000 ezer Ft-nak a 33%-a folyt be, továbbá a
Turisztikai pályázat projektelemei közül a szálláshely bevétel 1.298 ezer Ft, a terv 60%-a, a Sütőházé 188
ezer Ft, a terv 38%-a.
A működési célú támogatásértékű bevétel soron a közfoglalkoztatott alkalmazásához kapcsolódó
támogatás 683 ezer Ft összege jelenik meg.
Az irányító szervtől igénybe vett támogatás 66 %, 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

102981

50979

49,50

Munkaadót
járulékok

20698

20847

10638

51,03

13294

13439

6743

50,17

Működési kiadások
135491
összesen

137267

68360

49,80

Beruházások

1000

1162

127

10,93

Felújítások

2000

2000

0

0,00

Felhalmozási kiadás
3000
összesen

3162

127

4,02

Kiadások
mindösszesen

140429

68487

48,77

terhelő

Dologi kiadás

138491

Az intézményben a személyi juttatások és a hozzá kapcsolódó járulékok a vizsgált időszakban az
időarányossal közel azonosan teljesültek mind a csárdaszállási, mind a gyomaendrődi telephelyeken.
A dologi kiadás összességében az időarányossal egyező. A csárdaszállási telephelyen 59%, a
gyomaendrődi óvodákban 49% volt a vizsgált időszakban a felhasználás mértéke.
A beruházások között konyhai kiszolgáló pult, porszívó, vasaló, gőztisztító beszerzése valósult meg 127
ezer Ft értékben.

Bevételek alakulása:
Megnevezés

adatok E Ft-ban
Eredeti ei.

Módosított ei.
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Teljesítés

Telj. / Mód. Ei %ban

Intézményi műk.bev.

43,88

98

43

1643

1922

116,98

Előző évi maradvány
0
igénybevétele

237

237

100,00

Irányító szervtől kapott
138393
támogatás

138451

69069

49,89

Bevételek összesen

140429

71271

50,75

Működési
támogatás
bevétel

98

célú
értékű 0

138491

Az intézmény működési bevétele a csárdaszállási óvodások étkezési térítési díj bevételét foglalja magában.
A működési célú támogatásértékű bevétel soron a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó támogatás 1.922 ezer
Ft összege jelenik meg.
Az irányító szervtől kapott támogatás összege közel azonos az időarányos tervezett előirányzat
összegével.

Városi Egészségügyi Intézmény

Kiadások alakulása:

adatok E Ft-ban

Megnevezés

Eredeti ei.

Módosított ei.

Teljesítés

Telj / a mód. Ei. %
ban

Személyi juttatások

75063

75425

39245

52,03

Munkaadót
járulékok

15327

15397

8131

52,81

96282

110278

48361

43,85

Működési kiadások
186672
összesen

201100

95737

47,61

Beruházások

6500

6500

863

13,28

Kiadások
mindösszesen

193172

207600

96600

46,53

terhelő

Dologi kiadás

Az intézményben a személyi juttatások és a járulékok a vizsgált időszakban az időarányost kissé
meghaladva teljesültek. A helyettesítési feladatokra és a béren kívüli juttatásokra betervezett keret
felhasználása haladja meg az időarányost.
A dologi kiadások teljesülése időarányos alatti.
Beruházásokra a vizsgált időszakban 863 ezer Ft-ot költött az intézmény. Kamerarendszer kiépítésére
került sor és kisértékű gépek, műszerek, berendezések vásárlása történt.
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Bevételek alakulása:

adatok E Ft-ban
Eredeti ei.

Módosított ei.

Teljesítés

Telj. / Mód. Ei %ban

3228

3228

2911

90,18

170417

90534

53,12

Előző évi maradvány
15472
igénybevétele

29468

29468

100,00

Irányító szervtől kapott
4055
támogatás

4487

537

11,97

Bevételek összesen

207600

123450

59,47

Megnevezés
Intézményi
bevétel

működési

Működési
támogatás
bevétel

célú
értékű 170417

193172

A betervezett intézményi működési bevétel teljesítése 90%, mely elsősorban a továbbszámlázott
költségekből és a bérleti díj bevételekből realizálódott.
A működési célú támogatásértékű bevételek között az OEP-től kapott támogatás jelenik meg.
Irányító szervtől kapott támogatás összege a vizsgált időszakban minimális volt.

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

36439

15630

42,89

Munkaadót
járulékok

6816

6935

3023

43,59

26156

27093

14404

53,17

Működési kiadások
68371
összesen

70467

33057

46,91

Beruházás

396

1733

1733

100,00

Felhalmozási
kiadások összesen

396

1733

1733

100,00

Kiadások
mindösszesen

68767

72200

34790

48,19

terhelő

Dologi kiadás
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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 35%-a került felhasználásra.
A dologi kiadások teljesítése a projekt nélkül 46%, a projektre betervezett dologi keretnek az 58%-a került
felhasználásra.
Beruházási kiadás 1.733 ezer Ft összegben jelentkezett, melyből klímabeszerzés történt 396 ezer Ft
értékben, szimulációs szemüveg és egyéb kisértékű eszköz vásárlására került sor 230 ezer Ft összegben
KAB pályázati forrás terhére, illetve az EFOP-os projekthez kapcsolódóan fénymásoló és 6 db GPS készülék
vásárlása történt 1.107 ezer Ft összegben.

Bevételek alakulása:
Megnevezés

adatok E Ft-ban
Eredeti ei.

Telj. / Mód. Ei. %ban

Módosított ei.

Teljesítés

Intézményi működési
0
bevételek

0
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Működési
támogatás
bevétel
és
pénzeszköz

2810

1668

59,36

Előző évi maradvány
29129
igénybe vétele

30413

30413

100,00

Irányító
szervtől
38738
kapott támogatás

38977

21440

55,01

Bevételek összesen 68767

72200

53529

74,14

célú
értékű
900
átvett

Az intézmény működési bevételei között kamatbevétel jelenik meg.
A támogatás értékű bevételek között a közfoglalkoztatáshoz leutalt 768 ezer Ft összegű támogatás és az
Emberi Erőforrások Minisztériumától elnyert 900 ezer Ft összegű támogatás (KAB) realizálódott.
Az irányító szervtől igénybe vett támogatás az időarányost kissé meghaladva teljesült.

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-
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Megnevezés

Eredeti ei.

Módosított ei.

Teljesítés

Telj / a mód. Ei %
ban

Személyi juttatások

340 822

368 026

196 646

53,4

Munkaadót terhelő járulékok

70 660

77 413

39 975

Dologi kiadás

232 817

218 468

123 340

56,4

Beruházások

2 000

2 436

531

28,2

Működési kiadások összesen

646 299

666 343

360 493

54,1

51,6

Az intézménynél a személyi juttatások és a hozzá kapcsolódó járulékok teljesítése túllépi az időarányos
tervezetet. Ennek oka, hogy a vizsgált időszakban a szociális ágazati pótlék és teljesített kompenzáció 1-4
havi előirányzata került csak beépítésre az előirányzatokba, ami torzítja a féléves teljesítést. Valójában, ha
ezek a tételek kiemelésre kerülnek az előirányzatokból és a teljesítésből is – akkor a személyi juttatás és
járulékainak kifizetése a tervezett szintnek megfelelő arányt mutatja 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 jogcímeken megtervezett kiadások ezeken a tételeken kívül a tervezettnek megfelelően alakultak, év
végére valamennyi dologi kiadás és egyéb folyó kiadás jogcímen és tevékenységen a tervezett előirányzatok
fognak realizálódni.
A beruházások között 531 ezer Ft jelentkezett kiadásként a vizsgált időszakban. A Foglalkoztatási Hivatal
által biztosított támogatásból közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó eszközbeszerzések történtek, továbbá
mikrohullámú sütők kerültek beszerzésre a gondozó egységeinkben a régiek elhasználódása,
meghibásodása miatt., illetve a HAACP szerint konyhai használatra is alkalmas elektromos rovarcsapdák (2
db) kerültek beszerzésre a központi főzőkonyhába.

Bevételek alakulása:

adatok E Ft-ban

Megnevezés

Eredeti ei.

Módosított ei.

Teljesítés

Telj. / Mód. Ei %-ban

236 777

222 615

123 967

55,69

0

0

0

0

Támogatás értékű működési
0
bevétel

17 027

17 027

100

Felhalmozási bevétel

0

0

0

0

Előző évi maradvány

0

0

0

0

409 522

426 452

220 694

51,75

646 299

666 342

361 938

54,32

Intézményi
bevételek

működési

Közhatalmi bevételek

Irányító
szervtől
támogatás
Bevételek összesen

kapott

17

Az intézmény működési bevételei a módosított előirányzathoz képest magasabb %-ban teljesültek. Ez
egyrészt az ellátottak magasabb fizető képességének köszönhető, másrészt az általános iskolai étkezők
között magasabb számú az igénybevétel a térítési díjat fizetők köréből, mint a tervezett létszám. Ennek
köszönhetően a térítési díj bevétel ezen a jogcímen magasabb arányban teljesült az első félévben, mint az
időarányos tervezett.
Támogatás értékű működési bevételek jogcímen a Foglalkoztatási Hivatal által a közfoglalkoztatottak bérére
kiutalt bértámogatás került elszámolásra, mely 100%-os fedezetet biztosított az intézménynél foglalkoztatott
közfoglalkoztatottak bérére.
Az irányító szervtől kapott támogatás az időarányoshoz képest minimális túllépést mutat, mely az ágazati
és kiegészítő ágazati pótlék címen 1-6 hónapra megkapott állami támogatás korrekcióját követően
megszűnik. Összességében elmondható, hogy az időarányos szintnek megfelelő az iránytó szervi támogatás
teljesülése.

Önkormányzati összegzés, kitekintés:
A mai napon (2018. augusztus 10.) az önkormányzat főszámláján 382 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
féléves gazdálkodásának alakulását bemutató beszámolót elfogadni.
Döntéshozói vélemények
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai,
Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság

A Bizottság javasolja az Önkormányzat és intézményei 2018.
első féléves gazdálkodását bemutató beszámoló elfogadását.

Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi
és Esélyegyenlőségi Bizottság

A Bizottság javasolja a beszámoló elfogadását.

Városfenntartó, Környezetvédelmi és
Mezőgazdasági Bizottság

A Bizottság javasolja a döntési javaslat szerint az előterjesztés
elfogadását.

Döntési javaslat
"2018.I. féléves gazdálkodásról szóló önkormányzati 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
féléves gazdálkodásának alakulását bemutató beszámolót.
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
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3. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület
2018. augusztus 30-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező bizottság:

Városi Egészségügyi Intézmény szervezeti és működési szabályzatának
jóváhagyása
Keresztesné Jáksó Éva, Dr. Magyar Hajnalka önkormányzati intézmény vezető
Toldi Balázs polgármester
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
Dr. Magyar Hajnalka a Városi Egészségügyi Intézmény intézményvezetője jelen előterjesztéssel kéri az intézet
aktualizált Szervezeti és Működési Szabályzatának fenntartói jóváhagyását.
Az alapdokumentum mind szerkezetében, mind tartalmában aktualizálásra került, a módosítás főbb okai a
következők:
- az intézmény vezetőjeként az „igazgató főorvos” megnevezés intézményvezetőre lett módosítva
- az intézmény vezető helyettese megváltozott
- új telephelyként bekerült a Dévaványa, Sport u. 5.sz
- területi ellátási kötelezettség változás (Ecsegfalva kikerült az ellátásból)
- Az Országos Egészségpénztár névváltozás miatt Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő (NEAK) névként került
átírásra
- a 11.oldalról a „Gazdasági vezető” bekezdés törölve
- 28. oldalon illetménypótlék táblázatból „vezetői pótlék” sor törölve
- 30. oldalon „Étkezési hozzájárulás” bekezdés törölve
- az Intézményvezetői fogadóóra módosítva.
Kérem a Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására és a szervezeti és működési szabályzat
jóváhagyására.
Döntéshozói vélemények
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi
és Esélyegyenlőségi Bizottság

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

Döntési javaslat
"Városi Egészségügyi Intézmény szervezeti és működési szabályzatának jóváhagyása"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Intézményirányítás
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 155.
§ (1) bekezdés 1) pontja alapján jóváhagyja a Városi Egészségügyi Intézmény szervezeti változásoknak
megfelelően aktualizált Szervezeti és Működési Szabályzatát „Szervezeti és Működési Szabályzat 2018. 08. 01.”
megnevezésű dokumentum szerint.
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal

20

VÁROSI EGÉSZSÉGÜGYI INTÉZMÉNY
5500 GYOMAENDRŐD HŐSÖK ÚTJA 57.

Szervezeti és Működési
Szabályzat

Készült : 2018.08.01.

I. fejezet
Általános működési elemek
I./1. Az intézet adatai:
Megnevezés:

Városi Egészségügyi Intézmény

Székhely:

5500 Gyomaendrőd, Hősök útja 57.

Telefon:

66/581-190, 66/581-191

Fax:

66/581-191

E-mail:

szakrendelo@gyomaendrod.hu

Telephelyek:

Védőnői szolgálat, Iskola és ifjúság-egészségügy:
5502 Gyomaendrőd, Fő út 2.
5500 Gyomaendrőd, Dr. Pikó Béla u. 3. sz.
Iskola és ifjúság-egészségügy:
5500 Gyomaendrőd, Hősök útja 40.
Gyógytorna:
5500 Gyomaendrőd, Erzsébet liget 2.
Reumatológia:
5500 Gyomaendrőd, Erzsébet liget 2.
Háziorvosi szolgálat:
5502 Gyomaendrőd, Fő u. 3.
Dévaványai rendelések:
5510 Dévaványa, Sport u.5.

Alapító okirat száma, kelte: 2/1994. (I.11.) Képviselő-testületi határozat
Felügyeletet ellátó szerv:

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
területileg illetékes Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi
Szolgálat

Az alapítás időpontja:

1994. április 01.

Az alapító neve:

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete

Működtető:

Gyomaendrőd Város Önkormányzata
Országos Egészségbiztosítási Pénztár /OEP/ NEAK szerződés alapján
megvásárolja, a gyógyintézet által nyújtott szolgáltatásokat,
melyek fix, illetve teljesítményarányos díját havi bontásban
utalja a gyógyintézet számlájára, ezzel biztosítva a működés
lehetőségét.
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Az intézmény jogállása:

önálló jogi személy

Törzsszám:

346997

KSH számjel:

1 5346999 - 8622 - 322 - 04

Adószáma:

15346999-1-04

Tb. törzsszám:

0431267049, 0000345415

Pénzforgalmi jelzőszám:

53200125-11064002

Munkáltatói jogkörök gyakorlója:

az egészségügyi
intézményvezető

Vagyona:

nincs

A tevékenységek jellege alapján:

közszolgáltató közintézet

intézet

egyszemélyes

vezetője

az

A közintézet ingatlan vagyonnal nem rendelkezik. A működéshez szükséges alábbi ingatlanokat a
fenntartó használatba adja az intézetnek:
A használatba adott ingatlanok helyrajzi szám szerint a következők:
-

Gyomaendrőd, Hősök útja 57. Hrsz: 1580
Gyomaendrőd, Fő út 3. Hrsz: 5008/2
Gyomaendrőd, Dr. Pikó Béla u. 3. Hrsz: 8

A feladat ellátásához az ingatlanon kívül rendelkezésre állnak még a közintézetnél a leltár szerint
nyilvántartott vagyontárgyak. A rendelkezésre álló vagyont, a helyi vagyonrendeletben foglaltak
szerint köteles kezelni.
A közintézet a rendelkezésre álló vagyont biztosítékként nem adhatja.
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I./2. 1. Alaptevékenység
Szakorvosi járóbeteg ellátás
Az intézet alaptevékenységi szakágazat száma: 862200
Egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény alapján
5500 Gyomaendrőd, Hősök útja 57.
5500 Gyomaendrőd Erzsébet liget 2. Liget Fürdő-Reumatológia
5510 Dévaványa, Sport u.5.
Szakágazat szám:862200 TEÁOR szám: 8622
Kormányzati funkció szerinti megjelölése: 072210 – Járóbetegek gyógyító szakellátása
Belgyógyászat
Sebészet
Szülészet-nőgyógyászat
Neurológia
Pszichiátria
Tüdőgyógyászat
Szemészet
Fül-orr-gégészet
Reumatológia
Ortopédia
Urológia
Bőrgyógyászat
Kormányzati funkció szerinti megjelölése: 072230- Járóbetegek gyógyító gondozása
Tüdőgondozó

Általános járóbeteg-ellátás
Szakágazat száma: 862100
5502 Gyomaendrőd, Fő u. 3. – Háziorvosi rendelő
5502 Gyomaendrőd, Fő u. 3. – Ügyeleti ellátás
5500 Gyomaendrőd, Dr. Pikó Béla u. 3.
Kormányzati funkció szerinti megjelölése: 072111 Háziorvosi alapellátás
072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás

4

Egyéb humán-egészségügyi ellátás
Az egészségügyi intézményben végzett humán-egészségügyi ellátások, melyek nem foglalnak
magukban orvosi gyógykezelést.
Egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény alapján
5500 Gyomaendrőd, Hősök útja 57.
Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások
Képalkotó diagnosztikai szolgáltatások
Fizikoterápiás szolgáltatás
5500 Gyomaendrőd, Erzsébet liget 2.
Gyógytorna
5500 Gyomaendrőd, Dr. Pikó Béla u. 3.
5502 Gyomaendrőd, Fő út 2.
Védőnői szolgálat
5500 Gyomaendrőd, Dr. Pikó Béla u. 3.
5500 Gyomaendrőd, Hősök útja 40.
5502 Gyomaendrőd, Fő út 2.
Iskola egészségügyi ellátás
Kormányzati funkció szerinti megjelölése:
072420 Egészségügyi laporatóriumi szolgáltatás
072430 Képalkotó diagnosztikai szolgáltatás
072450 Fizikoterápiás szolgáltatás
074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás
074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás
Figyelemmel kíséri és döntésre előkészíti a vállalkozó orvosokkal, a területi-ellátási
kötelezettséggel kapcsolatos szerződéseket, továbbá gondoskodik azok végrehajtásáról.
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I./ 2. 2. Vállalkozási tevékenység
Az intézet vállalkozási tevékenységet nem folytat.

I./ 2. 3. Az intézet illetékessége, működési köre, feladata
Gyomaendrőd város közigazgatási területén: védőnői szolgálat, iskola-és ifjúsági-egészségügyi
ellátás, háziorvosi praxis működtetése.
Gyomaendrőd, Dévaványa, Hunya közigazgatási területéről érkezők részére: az egészségügyi
szakellátás és gondozás.
Csárdaszállás közigazgatási területéről érkezők részére: belgyógyászat, sebészet, szülészetnőgyógyászat, bőr- és nemibeteg ellátás, neurológia, urológia, reumatológia, pszichiátria,
tüdőgyógyászat, röntgen diagnosztika, teljes körű ultrahang diagnosztika, fizioterápia-gyógytorna.
Feladata
Gyomaendrőd város lakosságának egészségügyi ellátása, a megjelölt vonzáskörzetekben a
járóbetegek szakorvosi ellátása, gondozása.
Pénzügyi források megjelölése
-

Állami feladatként ellátott alaptevékenység forrása:
NEAK /finanszírozási szerződés alapján/
Állami feladatként ellátott alaptevékenységhez kapcsolódó kiegészítő tevékenység forrása:
szakmai és gazdasági igazgatás:
NEAK finanszírozás és önkormányzati támogatás.

Feladatmutatók megnevezése
járóbeteg szakellátás:
védőnői, ifjúság-egészségügyi ellátás:
háziorvosi szolgálat:

szakorvosi óraszámok, ellátott esetek száma
a területhez kapcsolódó gondozottak létszáma
lejelentett kártyák száma

A finanszírozási szerződésekben rögzített szakfeladatok finanszírozása, az ellátott esetszámhoz,
illetve a gondozotti létszámhoz társított pontrendszer, valamint az aktuális pontérték alapján
történik. A védőnői, iskola-egészségügyi és háziorvosi szakfeladatok finanszírozása fixdíjjal is
kiegészül.
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I./3. Az intézet vezetési rendszere
Az intézet vezetője: Dr. Magyar Hajnalka intézményvezető
Helyettes:
Dr. Szabó Dániel belgyógyász szakorvos
Intézményvezető
Az intézet egyszemélyi felelős vezetője, a munkáltatói jogok gyakorlója.
Kinevezője nyilvános pályázati eljárás útján Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselőtestülete. A Képviselő-testület hatáskörébe tartozik az igazgató/ intézményvezető felmentése,
valamint fegyelmi vétség esetén a szükséges eljárás levezetése. Az egyéb munkáltatói jogokat a
Képviselő-testület nevében a polgármester gyakorolja.
Az intézet vezetője az éves szabadságáról, annak nyilvántartásáról adatszolgáltatási
kötelezettséggel tartozik a munkáltatói jog gyakorlója felé.
Az intézményvezető pályázat útján, határozott időre az alapító szerv bízza meg.
Betölthető: egyetemi végzettség, vezetői gyakorlat
Az intézményvezető felelősséggel tartozik:
-

az alapító okiratban előírt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeinek
biztosításáért, és betartásáért; ugyanúgy a szervezeti és működési szabályzatban
rögzítettekért
az intézet szakmai működéséért
a személyzeti feladatokért ( közvetlen és közvetett)
az egészségügyi törvény betartásáért
a pénzügyi beszámolók, teljesítményjelentések valódiságáért
a jogszabály által előírt feladatok, aktuális munkák jelentési kötelezettségek teljesítéséért
különleges felelősséggel tartozik a fentieken túl a tervezésért, döntéshozatalért,
ellenőrzésért, információkért.

Az intézményvezető kizárólagos hatáskörébe tartozik:
-

az intézet vezető helyetteseinek megbízása, a megbízás visszavonása, felettük a munkáltatói
jogkör gyakorlása, amennyiben erről jogszabály másképp nem rendelkezik
az irányítása alá tartozók munkaköri leírásainak meghatározása, és ellenőrzi az abban
foglaltak megvalósulását
az intézet tevékenysége elleni panasz megvizsgálása, orvoslása
utalványozás, kötelezettségvállalás, szakmai teljesítés igazolás
biztosítja a rendelkezésre álló költségvetés alapján az intézet működéséhez szükséges
személyi és tárgyi feltételeket
részt vesz a költségvetés elkészítésében
felelős a gazdasági, pénzügyi rendelkezések megtartásáért és megtartatásáért, a végrehajtás
ellenőrzéséért
sajtó, televízió, rádió tájékoztatása
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-

az intézet szabályzatainak kiadása, amennyiben erről jogszabály másképp nem rendelkezik
felelős az intézetben a munka-és tűzvédelmi előírások betartásáért és az oktatás
megszervezéséért
az orvos-szakmai tevékenység felügyelete, ellenőrzése, összehangolása
szakmák közötti kapcsolattarás ellenőrzése
az intézetben nyújtott /jogviszonytól független/ egészségügyi szolgáltatások folyamatos
ellenőrzése
az intézet információs rendszeréhez való kapcsolódás, valamint a hozzáférési szintek
meghatározása, engedélyezése
az intézet tevékenységével, működésével, működési-teljesítmény mutatóival összefüggő
adatok és egészségügyi adatok szolgáltatásának engedélyezése
az intézet költségvetési, fejlesztési, rekonstrukciós, beszerzési és felújítási terveinek
engedélyezése/ide értve a pályázatokat is/
finanszírozási, ellátási szerződések megkötése
az intézetben foglalkoztatottak körében a munkáltatói jogkör gyakorlása a Kjt. törvény és a
Munka Törvénykönyve alapján
az intézet nevében és felelősségére egyéb jogviszonyban /közreműködői, szabadfoglalkozású illetve a hatályos jogszabályok által megengedett jogviszony/ egészségügyi
tevékenységet végzők szerződéseinek megkötése
előterjesztést készít a Képviselő-testület és bizottságai részére
javaslatot tesz az egészségügy fejlesztésével kapcsolatban

Az intézményvezető feladatkörébe tartozik (mely feladatok eseti vagy folyamatos ellátására
közvetlen irányítása mellett megbízást ad helyettesének, szakorvosnak, illetve ügyviteli
alkalmazottaknak):
-

-

az intézetben foglalkoztatottak munkafeltételeinek javítása
az intézet szervezeti és működési szabályzatának, a házirendnek, a belső szabályzatoknak
illetve azon szabályzatoknak az elkészítése, elkészíttetetése, amit a jogszabály előír
az egészségügyi dokumentáció szabályszerű vezetésének biztosítása, megteremtése, az
egészségügyi és személyazonosító adatok védelme, nyilvántartása, megőrzése
a betegjogok érvényesülésének figyelemmel kísérése
a páciensek által bejelentett panasz kivizsgálása
kapcsolattartás a betegjogi képviselővel
az egészségügyi hatóságok rendelkezéseinek végrehajtása, ellenőrzése
a házirendben foglaltak betartatása
az intézet higiénés rendjének biztosítása, felügyelete
az intézetben közalkalmazottként foglalkoztatott egészségügyi dolgozók továbbképzésének
biztosítása és felügyelete
kapcsolattartás az intézet működési területén élő lakosság képviselőivel, az
önkormányzatokkal, az együttműködő társintézetekkel, az Nemzeti Egészségbiztosítási
Alapkezelő, a szakfelügyeletet ellátó Békés Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi
Szakigazgatási Szervével
az intézet képviseletének ellátása a felettes szervek, társadalmi szervezetek irányába,
előterjesztést készít a képviselő-testület és bizottságai részére
az intézet közreműködői szerződéseire – szükség esetén - az ajánlati felhívás elkészítése
az intézet nevében és felelősségére egyéb jogviszonyban /közreműködői, személyes
közreműködői, megbízási szerződés, illetve minden más jogviszony keretében, melyet a
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-

hatályos jogszabályok megengednek/ egészségügyi tevékenységet végzők szerződéseinek
előkészítése, előkészíttetése
a közreműködői, személyes közreműködői, megbízási jogviszonyban foglalkoztatott
egészségügyi tevékenységet végzők szakmai munkájának, a feladat ellátásának színvonalát
mérő mutatók ellenőrzése.

Szakmai Vezető Testület
Megalakulását előírja, tevékenységét, jogköreit a 43/2003. ESZCSM rendelet szabályozza.
Az intézet tanácsadó, véleményező és javaslattételi szerve, továbbá meghatározott szakmai
kérdésekben egyetértési jog is megilleti; segíti az intézményvezető feladatai ellátásában.
A Szakmai Vezető Testület jogköreit jelen működési szabályzatban foglaltak, valamint saját
ügyrendje szerint látja el. Elnököt választ, évente minimum kétszer ülésezik, melyre állandó
meghívott, tanácskozási joggal az intézet vezetője. Kapcsolattarás módja: az ülésekről és
határozatokról a testület elnöke írásban tájékoztatja az intézményvezető.
Hátrányos megkülönböztetés tilalma: a Szakmai Vezető Testület tagjait a testületben kifejtett
tevékenységük, véleményük, állásfoglalásuk miatt nem érheti hátrány, velük szemben ezzel
összefüggésben a munkáltató nem hozhat hátrányos munkáltatói döntést és intézkedést.
Alakuló ülését az intézet intézményvezető hívja össze.
A testület tagjainak számát a személyi állomány létszámának figyelembevételével és a 43/2003.
ESZCSM rendelet 11§ 3.) felhatalmazása alapján jelen szabályzat három főre korlátozza.
A delegálás az intézet feladatait ellátó szakorvosok köréből felkérés alapján történik, úgy hogy
minden jogviszonyban foglalkoztatott szakorvos képviselete érvényesüljön.
A delegáltak mandátuma: 3 év
A Szakmai Vezető Testület az alakuló ülésén ügyrendet alkot, melyben meghatározza:
- az elnökválasztás módját
- a szavazás módját /nyílt, titkos/
- egyetértési jog gyakorlását
- a testület összehívásának gyakoriságát, módját
- határozatainak közlését az intézményvezetővel
- a jegyzőkönyv vezetés módját

A Szakmai Vezető Testület jogkörei
Egyetértési jog: a Szakmai Vezető Testület egyetértése szükséges az intézet szakmai tervéhez, a
fejlesztési prioritások meghatározásához.
Egyetértés hiányában jogilag nem születhet döntés, ezért egyetértés hiánya esetén a testület elnöke
15 napon belül egyeztető tárgyalást kezdeményez, melynek során tájékoztatja az érintetteket az
egyetértés megadásához szükséges feltételekről. Módosítja az előterjesztést a mindkét fél részéről
megfogalmazott elvárásoknak megfelelően, és újratárgyalja, majd 8 napon belül határozatot hoz a
testület az egyetértési jog kinyilvánításáról, esetlegesen annak újbóli megtagadásáról.
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Véleményezési-rangsorolási jog: a vezető helyettesi és a szakrendelések orvosi munkaköreinek
betöltésére beérkezett pályázatok elbírálásában.
Értékelési-rangsorolási jog: értékeli és szakmai szempontból rangsorolja a saját dolgozók illetve
a feladatot eddig ellátók közreműködői pályázatát, ha jogszabály alapján nem dönthető el, hogy ki
a nyertes.
Értékeli és szakmai szempontból rangsorolja a külső szolgáltatók által benyújtott közreműködői
pályázatokat, amennyiben a közreműködői szolgáltatás nem éri el a közbeszerzési értékhatárt. (A
közbeszerzési értékhatárt elérő közreműködői szolgáltatások esetén a gyógyintézetnek a
közbeszerzésre vonatkozó rendelkezések szerint kell eljárni!)
Véleménynyilvánítási-állásfoglalási jogkör: az egészségügyi ellátási szerződés megkötésére
beadott pályázatok elbírálása során ki kell kérni a szakmai vezető testület véleményét!
A fenntartó, illetőleg az intézményvezető felkérésére meghatározott szakmai kérdésekben
véleményt nyilvánít.
Jelzési jog a fenntartó felé: a Szakmai Vezető Testület köteles jelezni a közszolgáltatásért felelős
szervnek (fenntartónak) az egészségügyi ellátás szakmai színvonalának olyan természetű
csökkenését, amely alapul szolgálhat az ellátási szerződés felmondására. Az ellátási szerződés
felmondására az egészségügyi szolgáltatás szakmai színvonalának olyan csökkenése adhat alapot,
amelyet az egészségügyi hatóságnak a közszolgáltatásért felelős szerv felkérésére lefolytatott
célellenőrzése is igazol, illetve alátámaszt.
Részvételi jog: a Szakmai Vezető Testület részt vesz az intézet alábbi szabályzatainak
előkészítésében:
- szervezeti és működési szabályzat
- házirend
- belső szabályzatok
Jogszabályi háttér: 43/2003. (VII.29.) ESZCSM rendelet, 96./2003.(VII.15.) Korm. rendelet
Közalkalmazotti Tanács
A részvételi jogokat a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban álló foglalkoztatottak
közössége nevében az általuk közvetlenül választott Közalkalmazotti Tanács gyakorolhatja.
A Közalkalmazotti Tanácsot egyetértési jog illeti meg, a szervezeti és működési szabályzatban
meghatározott jóléti célú pénzeszközök felhasználására.
A munkáltató döntése előtt a Közalkalmazotti Tanáccsal véleményeztetheti:
- a gazdálkodásból származó többletbevétel felhasználásának tervezetét
- a munkáltató belső szabályzatainak tervezetét
- a közalkalmazottak nagyobb csoportját érintő munkáltatói intézkedések tervezetét
- a közalkalmazottak képzésével összefüggő terveket
- a munkáltató munkarendjének kialakítását.
Jogszabályi háttér: A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, a Munka
Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény idevonatkozó rendelkezései.

I./4. A vezető állású dolgozók köre
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Igazgató helyettes
Az intézményvezető távolléte esetén, ellátja az intézményvezető feladatait, de kizárólagos
jogköreit nem gyakorolhatja, kivéve: az utalványozást.

I./5. Kiemelt jogkörök gyakorlásának rendje a szervezeten belül
Az egyszemélyi vezető a szervezeten belül:
- aláírási, kiadványozási jogosultsággal rendelkezik, a felügyeleti szervekkel való
kapcsolattartásban, valamint a média képviseleti jog gyakorlásában a munkaköri leírásának
megfelelően jár el
- munkáltatói jogok gyakorlása ( munkaviszony létesítése-, megszüntetése, szabadságok,
kiküldetések)
- a kötelezettségvállalás, utalványozások-, ellenjegyzés rendje részletesen rögzített a
számviteli szabályzatban.

II. fejezet
Szervezeti rész

II./1. Az intézmény létszáma
Az alapító szerv által engedélyezett intézményi létszám 24 fő.

II./2. A Városi Egészségügyi Intézmény szervezete és egységeinek feladata
Az intézmény alap-és szakellátási területének meghatározása
Háziorvosi szolgálat
Feladata:
A beteg lakóhelyén, illetve annak közelében biztosítani kell, hogy választása alapján igénybe
vehető, hosszú távú, személyes kapcsolaton alapuló, nemétől, korától és betegsége természetétől
függetlenül folyamatos egészségügyi ellátásban részesüljön.
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Az alapellátás célja:
 az ellátott lakosságra vonatkozó megelőző tevékenység, mely a betegségek megelőzését
és korai felismerését szolgáló ellátások feladata
 a lakosság fertőző betegségekkel szembeni ellenálló képességének fokozása, szükség
esetén kialakítása,
 az egyes megbetegedések és kórmegelőző állapotok korai felismerését szolgáló
szűrővizsgálatok elvégzése,
 az egyén élet- és munkakörülményeiből adódó lehetséges egészségkárosodások korai
felismerése;
 az egyes – jogszabályban meghatározott – tevékenységekre való egészségi alkalmasság
megállapítása;
 az egészségügyi ellátás során a beteg – az adott ellátással össze nem függő – egyéb
betegségeinek korai felismerését célzó vizsgálatok elvégzése;
 a beteg ellátása során a betegsége várható következményeinek, illetve szövődményeinek
korai felismerését célzó vizsgálatok elvégzése;
 a lakosság fertőző betegségekkel szembeni ellenálló képességének fokozása, szükség
esetén kialakítása,
 az egyén egészségi állapotának figyelemmel kísérése, valamint egészségügyi
felvilágosítása és nevelése,
 külön jogszabályban meghatározott kompetencia keretében történő gyógykezelés,
gondozás és rehabilitáció az adott diagnosztikus és terápiás háttér mellett,
 szakorvoshoz történő irányítás a betegség megállapítása, kezelési terv készítése vagy
terápiás ellátás céljából,
 szükség esetén a beteg otthonában történő ellátása, illetőleg a beteg otthonában végzendő
szakorvosi konzílium kérése.

Iskola -egészségügyi szolgálat
Az iskola-egészségügyi szolgálat keretében Gyomaendrőd város közigazgatási területén lévő
oktatási intézmények tanulóinak preventív jellegű egészségügyi ellátása történik. A feladatot a házi
gyermekorvosok és védőnők közösen látják el.
Feladatkörébe tartozik:
- a rendeletben előírt osztályok tanulóinak szűrővizsgálata, szakorvosi szakellátásra
irányítása, a továbbtanulók alkalmassági vizsgálata
- a tanulók védőoltása, az oltással kapcsolatok tennivalók elvégzése
- a tanulók egészségvédelme, egészségügyi felvilágosítása
- a szolgálatra vonatkozó közegészségügyi és járványügyi feladatok elvégzése
- a kötelező jelentések elkészítése
Az iskolafogászati gyógyító megelőző ellátást a vállalkozó fogorvosok végzik.
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Védőnői szolgálat
Az anya-gyermek és csecsemővédelmi hálózat védőnői, az intézet közalkalmazottai. A munkáltatói
jogköröket az intézményvezető látja el. A védőnők munkájukat önállóan, a házi gyermekorvosok,
szülész-nőgyógyász főorvos és a vezető védőnő szakmai felügyelete mellett végzik.
E feladatkör teendői:
- az anya és fejlődő magzata védelmében egyéni és célzott terhes gondozással,
egészséges életmódra, helyes életviteli és táplálkozási szokásokra valamint személyi és
környezeti higiéniára tanítja a gondozottakat
- felkészíti a terhes nőt és környezetét az újszülött fogadására
- meglátogatja az újszülöttet otthonában, egészségügyi, anyagi vagy erkölcsi
veszélyeztetettség esetén kiemelt gondozásba részesíti
- figyelemmel kíséri a csecsemők anyatejes táplálását, amennyiben szükséges szervezi annak
pótlását
- nyomon követi a kötelező szűrővizsgálatok és védőoltások megtörténtét
- naprakészen vezeti az előírt dokumentációt, és jelentési kötelezettségének határidőre eleget
tesz
- a 3-6 éves korosztályt óvodában, a 6-14 éves korosztályt iskolában gondozza, illetve
családlátogatást végez.

Járóbeteg szakellátás
Az ellátandó terület lakosságának, a járóbeteg pácienseknek folyamatos ellátása, gondozása orvos
beutalása vagy a beteg bejelentkezése alapján, szakorvos által végzett egyszeri, illetve
alkalomszerű egészségügyi ellátás, továbbá folyamatos szakorvosi gondozás.
A járóbeteg szakellátás feladata
A megelőző tevékenység, az egyes betegek gyógykezelése, szakorvosi gondozása. A szakellátás
kompetencia körébe tartozó olyan egyszeri vagy kúraszerű beavatkozások elvégzése, amelyeket
követően meghatározott idejű megfigyelés szükséges. Speciális szakmai, diagnosztikus és terápiás
háttér szükségessége esetén - a beteg vizsgálatát követő - más szakrendelésre vagy
szakambulanciára, fekvőbeteg gyógyintézetbe utalása. A járóbeteg szakellátás a Nemzeti
Egészségbiztosítási Alapkezelővel kötött szakellátásokra kötött finanszírozási szerződések szerint
nyújtja a szolgáltatást. Az ellátás a szakrendelő intézetben és telephelyein történik. A betegbeutalás
rendjét a mindenkor hatályos jogszabály szabályozza. A betegek az egyes szakrendeléseket
térítésmentesen, az alapellátó orvos vagy a társszakrendelés beutalójával, illetve beutaló nélkül
vehetik igénybe. A beutaló nélkül, a beutaló köteles, valamint a térítéssel és időpont egyeztetéssel
igénybe vehető ellátások részletezését a házirend tartalmazza.
A betegfogadás rendjét szakellátásonként naprakész állapotban ki kell függeszteni, továbbá
informálni kell a területen dolgozó háziorvosokat. (email küldés)
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Az intézmény gazdálkodása
Az Intézmény gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szerv. A pénzügyi gazdasági feladatok
ellátását a Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal látja el megállapodás alapján.
A Megállapodás 2017. április 1. napjától kezdődően határozatlan időtartamra jött létre.

A gazdasági csoport működési rendje
A gazdasági-műszaki ellátás alapvető feladata az intézet szakmai tevékenységének optimális
mértékű segítése, az ehhez szükséges és rendelkezésre álló pénzügyi-, anyagi-, tárgyi feltételek
gazdaságos és hatékony felhasználásának elősegítésével. Jelen szabályzat a gazdasági-műszaki
ellátás legfontosabb feladatait rögzíti, a részletes meghatározást az érintettek munkaköri leírásai
tartalmazzák.
Főbb feladatok:
- az éves költségvetési előirányzatok évközi változásaival kapcsolatos teendők ellátása,
beszámolási és könyvvezetési információs tevékenység ellátása
- a feladatonként elkülönített és az Egészségbiztosítási Pénztár által elfogadott ”kassza
rendszerben” való előirányzat célirányos felhasználással összefüggő tevékenység ellátása
- tárgyi eszközök nyilvántartása, az anyaggazdálkodás szakmai szükségletek szerinti
biztosítása
- munkaerő szükséglet biztosítása, a kapcsolódó nyilvántartási kötelezettségek pontos
elkészítése
- személyügyi-, létszám- és béradatok nyilvántartásainak naprakész vezetése
- gondoskodik az illetmények és az egyéb bérjellegű kifizetések feladásáról a Magyar
Államkincstár felé
- a zavartalan működés biztosítása, hibaelhárítás, javíttatás és karbantartási feladatok
megszervezése, elvégeztetése
- a szolgáltatási, szállítási tevékenység során jelentkező feladatok végrehajtása
- üzembiztonsági szolgálati feladatok területén az intézeti munkavédelmi szabályzatban leírt
rendelkezések betartása, betartásának ellenőrzése
- a tűzvédelmi előírások biztosítása, betartása a tűzvédelmi szabályzatban foglaltak szerint,
tűzoltó készülékek felülvizsgáltatásának lebonyolítása
- kapcsolattartás a környezetvédelmi hatósággal, az intézetben keletkező veszélyes hulladék
elszállíttatása és az ezzel kapcsolatos adminisztrációs ügyek elvégzése
- a kazánházi technológia ellenőrzése, környezetvédelmi szemlék megtartása
- az intézetre vonatkozó statisztikai jelentések elkészítése
- közvetett szolgáltatást végez a háziorvosok, és az ügyeleti ellátás felé (rezsiköltségek
továbbszámlázása).
Az intézmény
Adatszolgáltatási kötelezettség
Jogszabályi háttér: 1997. évi XLVII. törvény
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Az egészségügyi ellátások-, és a páciensek személyazonosító adatait, a finanszírozási és ellenőrzési
feladatokat ellátó Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő és a NEAK Dél-alföldi Területi
Hivatala Békéscsaba Járási Hivatala a jogszabályban meghatározott szempontok és feltételek
mellet köteles az intézet megküldeni.
Más egészségügyi intézménybe való továbbküldés illetve sürgős ellátás esetén, az ellátással
kapcsolatos egészségügyi adatok a gyógykezelés érdekében megadhatók.
Közegészségügyi vagy járványügyi közérdekre hivatkozva kérheti az érintett beteg
személyazonosító adatait a regionális illetve a Békés Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi
Szakigazgatási Szerve.
Statisztikai célra, a betegek egészségügyi adatait csak személyazonosításra alkalmatlan módon
lehet megadni.
A bíróság, az ügyészség a bűnüldözés és a büntetés-végrehajtás szervei, igazságügyi orvosszakértő
kérésére az adatkezelés pontos célját és a kért adatok körét megjelölve az 1997. évi XLVII. törvény
rendelkezéseinek figyelembevételével személyi és egészségügyi adatok megadhatók. Az
adatszolgáltatáshoz az intézet intézményvezető hozzájárulása szükséges.
Az egészségügyi- és személyazonosító adatok kezelése és feldolgozása során biztosítani kell az
adatok biztonságát véletlen vagy szándékos megsemmisítéssel, megsemmisüléssel,
megváltoztatással, károsodással, nyilvánosságra kerüléssel szemben; továbbá, hogy azokhoz
illetéktelen személy ne férjen hozzá!
Az egészségügyi intézeten belül az egészségügyi és személyazonosító adatok védelméért és az
előírásoknak megfelelő és biztonságos adatszolgáltatásért, továbbá az adatvédelmi panasz
kivizsgálásáért az intézményvezető a felelős.

III. fejezet
Működési rész
Az egyes folyamatok szabályozása
III./1. Alaptevékenység keretében
III./1. 1. Betegellátás
A betegellátás rendje
Sürgősségi ellátás, előjegyzés alapján, vagy érkezési sorrend szerint történik. Azokat a betegeket,
akik a rendelési idő lejártáig jelennek meg, fogadni kell és az állapotától függő megfelelő
ellátásban kell részesíteni. A szakrendelést végző orvos bármely okból történő távolmaradása
esetén a helyettesítésről az illetékes szakorvos és az intézményvezető gondoskodik.
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Szakorvosi vizsgálatok rendje
A beteg érdekében el kell végezni, végeztetni azokat a vizsgálatokat, amelyek a betegség
megállapításához és a gyógykezelés eredménye érdekében szükségesek.
A szakorvos a beteg vizsgálatát mindenkor érvényben lévő szakorvosi irányelvekkel összhangban
végzi. Külön figyelmet kell fordítani arra, hogy a szakrendeléseken az orvosetikai és titoktartási
kötelezettség a beteg egészségi állapotát illetően maradéktalanul érvényesüljön!
A fekvőbeteg gyógyintézeti ellátásra szoruló betegeken az országos intézetek által kiadott
módszertani irányelvekben megjelölt, feltétlenül elvégzendő, vagy ajánlott vizsgálatokat a
kórházba utalás előtt a járóbeteg ellátás keretén belül el kell végezni, amennyiben erre a feltételek
megvannak. A betegek vizsgálatakor csak azok az egészségügyi dolgozók vehetnek részt, akiknek
szolgálati helye a szakrendelésen van, vagy esetenként oda képzésre, továbbképzésre beosztanak.
A szakrendelés orvosa köteles és jogosult:
- a jelentkező betegeket a mindenkor érvényes beteg-beutalási rendnek megfelelően fogadni
és ellátni
- a beteg biztosítási jogviszonyát ellenőrizni, illetve ellenőriztetni
- a vizsgálat módját a vizsgálatot végző szakorvos határozza meg, azzal hogy indokolt
gondos mérlegeléssel nem csak a kért vizsgálatot végzi el, hanem az azzal összefüggésben
lévő kiegészítő szakvizsgálatokat is elvégzi illetve elvégezteti.
A beteg személyi és egészségügyi adatait számítógépes rendszer tartja nyilván. A
betegdokumentáció rendjét és az adatvédelmet külön szabályzat tartalmazza. A vizsgálat
eredményéről a vizsgálatot végző szakorvos szóban és írásban tájékoztatja a beteget. Olyan
esetben, amikor a kiegészítő vizsgálatok elvégzésére intézeti szinten nem adottak a lehetőségek, a
betegeket a megfelelő ellátó helyre kell irányítani.
A szakrendelések szakdolgozói az egészségügyi tevékenység végzésére irányuló jogviszony
fajtájától függetlenül, kötelesek szorosan együttműködni, egymásnak minden segítséget megadni.
A szakrendelés orvosa:
- a beteget, ha szakorvosi kezelésre szorul, gyógykezelésben részesíti, részére szükség szerint
gyógyszert, gyógyászati segédeszközt rendel, vagy mindezek felírására jogosító igazolással
látja el
- a gyógykezeléssel és a követendő életmóddal kapcsolatos felvilágosítást megadja
- a további szakorvosi kezelésre vagy ellenőrzésre szoruló beteget a vele egyeztetett
időpontra előjegyzi és visszarendeli
- a krónikus, gondozásra szoruló betegeket a szakma szabályai szerinti időpontokban
visszarendeli
A folyamatos gyógykezelést vagy kórházi ellátást igénylő betegek beutalásáról a szakrendelés
orvosa gondoskodik.
Azon betegeket, akik szakorvosi vizsgálatokat a továbbiakban nem igényelnek a leletek, vizsgálati
eredmények, valamint a gyógyszerre történő javaslatok közlésével a háziorvosához kell irányítani.
A szakrendeléseken olyan orvosi beavatkozások nem alkalmazhatók, amelyek a vonatkozó
jogszabályok szerint kizárólag fekvőbeteg gyógyintézet kompetenciájába tartoznak.
Az egészségügyi tevékenység végzésére való alkalmasság
Egészségügyi tevékenység végzésére csak az az egészségügyi dolgozó jogosult (függetlenül az
egészségügyi tevékenység végzésére irányuló jogviszonytól) aki egészségi-, mentális-, és fizikai-,
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(a továbbiakban együtt egészségi) állapotára tekintettel az adott tevékenység végzésére képes és
alkalmas.
Az egészségügyi tevékenység megkezdése előtt az egészségügyi dolgozó előzetes alkalmassági
vizsgálatokon, a továbbiakban, a munkavédelmi szabályzatban meghatározott és a jogszabály által
előírt gyakorisággal időszakos munkaköri alkalmassági vizsgálatokon vesz részt. Az alkalmassági
vizsgálatok elvégzését az intézet, a vele megbízási jogviszonyban álló foglalkozás-egészségügyi
szakorvos által biztosítja.
Amennyiben az egészségügyi szakdolgozó nem kíván az intézet által biztosított foglalkozásegészségügyi szakorvosi vizsgálattal élni, úgy saját költségére, azt más arra jogosult egészségügyi
szolgáltatónál kezdeményezheti. Ebben az esetben a vizsgálat eredményét köteles a szakdolgozó az
intézményvezető a munkavégzés megkezdése előtt hitelt érdemlően bemutatni.
Az előzetes és időszakos alkalmassági vizsgálatokon kívül az intézet intézményvezető soron kívüli
alkalmassági vizsgálatot is elrendelhet. A soron kívüli alkalmassági vizsgálat csak írásban,
indoklással ellátva kezdeményezhető.
Az egészségügyi tevékenység végzésére alkalmasnak minősített egészségügyi dolgozó sem
végezhet egészségügyi tevékenységet, amennyiben pillanatnyi egészségi állapota következtében a
beteg számára nagyobb kockázatot jelentene a tevékenységével, mint amelyet annak elmaradásával
okozna.

III./ 1.1.1. A közreműködők, személyes közreműködők, és a megbízási jogviszonyban
foglalkoztatottakkal való együttműködés rendje
Jogszabályi háttér: 96/2003. (VII. 15) Korm. rendelet, a 2003. évi LXXXIV. törvény
A Városi Egészségügyi Intézmény járóbeteg szakellátása körében az alapító okiratban nevesített,
arra működési engedéllyel rendelkező és az egészségbiztosítás szervei által finanszírozási
szerződésben lekötött, egészségügyi szakmákhoz kapcsolódó egészségügyi szolgáltatásokat,
részben közalkalmazott, részben egyéb jogviszony keretében foglalkoztatott egészségügyi
szakdolgozókkal biztosítja.
Közreműködői, személyes közreműködői, valamint megbízási szerződés keretében végezhető
szakellátások jegyzéke:
belgyógyászat
sebészet
szülészet-nőgyógyászat
neurológia
radiológia
pszichiátria
tüdőgyógyászat és gondozó
szemészet
fül-orr-gégészet
reumatológia
ortopédia
urológia
bőrgyógyászat
ultrahang
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labor diagnosztika
gyógytorna
fizioterápia
védőnői szolgálat
iskola-egészségügyi ellátás
háziorvosi szolgálat
Általános szabályok
Fogalom meghatározás
Közreműködő: a közreműködést igénybe vevő szolgáltató szervezeti egységének tevékenységéhez
kapcsolódó, az egészségügyi szolgáltatás nyújtásában részt vevő személy vagy szervezet, amely
közreműködői szerződés alapján, közvetlenül, működési engedély és felelősségbiztosítási
szerződés birtokában, a közreműködést igénybe vevő szolgáltató szervezeti egysége által nyújtott
szakmában és a saját tulajdonában vagy használatában levő tárgyi eszközökkel, személyesen, vagy
az általa foglalkoztatott egészségügyi dolgozókkal a közreműködést igénybe vevő szolgáltató
szervezeti egysége által ellátott betegek részére a közreműködést igénybe vevő szolgáltató nevében
nyújt egészségügyi szolgáltatást, azaz a tevékenység végzéséhez szükséges tárgyi és személyi
feltételeket egyaránt biztosítja.
Személyes közreműködő: az egészségügyi szolgáltatás nyújtásában részt vevő olyan személy vagy
szervezet, aki vagy amely a közreműködést igénybe vevő szolgáltató nevében, a közreműködést
igénybe vevő szolgáltató szervezeti egysége által ellátott betegek részére személyesen nyújt
egészségügyi szolgáltatást a közreműködést igénybe vevő szolgáltató szervezeti egysége által
nyújtott szakmában, akként, hogy a felek között létrejött közreműködői szerződés alapján a feladat
ellátásához szükséges tárgyi feltételeket kizárólag a a közreműködőt igénybe vevő szolgáltató
biztosítja, a személyes közreműködő pedig kizárólag személyi feltételeket biztosít;
Megbízási szerződéssel foglalkoztatott: az egészségügyi szolgáltatás nyújtásában részt vevő olyan
személy, aki a megbízási szerződés alapján a megbízó által rábízott feladatellátást végzi.
A közreműködő, személyesen közreműködő, valamint a megbízott egészségügyi dolgozó az
egészségügyi tevékenységet, az adott helyzetben általában elvárható gondossággal, a szakmai
követelmények keretei között, a szakmai kollégiumok által kidolgozott szakmai és etikai szabályok
megtartásával, legjobb tudása és lelkiismerete szerint, a rendelkezésére álló tárgyi és személyi
feltételek által meghatározott szinten, szakmai kompetenciájának megfelelően nyújtja.
Hivatása során a beteg iránti elkötelezettség és a beteg érdekeinek kiemelt védelme vezérli.
Minden egészségügyi tevékenység a beteg személyisége, méltósága és jogai tiszteletben tartása,
életkorának, valamint önrendelkezésének figyelembe vételével történik.
A szerződés nem veszélyeztetheti az egészségügyi szolgáltatás egységes színvonalát,
folyamatosságát és biztonságát. A közreműködő, személyes közreműködő valamint a megbízási
szerződésben meghatározott egészségügyi szolgáltatás ellátására további szerződést nem köthet.
A szerződés határozott és határozatlan időre is szólhat. A szerződés módosítását mindkét szerződő
fél írásban kezdeményezheti azzal, hogy a másik fél számára legalább 10 napot kell biztosítani a
módosítás tartalmának megismeréséhez. A szerződést bármely fél a másik félhez intézett írásbeli
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nyilatkozattal indoklás nélkül felmondhatja, a felmondási idő 3 hónap, ez alatt az időszak alatt
biztosítani kell a betegek ellátásának folyamatosságát és biztonságát.
A szerződés megszűnésekor a szerződő fél az általa kezelt és nyilvántartott adatokat hiánytalanul
az egészségügyi szolgáltató rendelkezésére bocsátja.
A Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő a közreműködői, személyes közreműködői, megbízási
szerződés keretében nyújtott egészségügyi szolgáltatások finanszírozására nem köthet
finanszírozási szerződést a közreműködő, személyesen közreműködő, valamint a megbízott
egészségügyi szolgáltatóval. E feladat díjazását a közszolgáltatást nyújtó és a közreműködő,
személyesen közreműködő valamint a megbízott egészségügyi szolgáltató közvetlenül számolja el
egymással.
A beteg, illetve hozzátartozója az egészségügyi szolgáltatás során vagy azzal összefüggésben
keletkezett kára megtérítésére vonatkozó igényét közvetlenül a közszolgáltatást nyújtó
egészségügyi szolgáltatóval szemben érvényesítheti akkor is, ha a kárt az egészségügyi szolgáltató
által igénybe vett közreműködő, személyes közreműködő és a megbízott, illetve annak
alkalmazottja okozta. Felelősségét és az okozott kár megtérítését az egészségügyi szolgáltató a
Polgári Törvénykönyv szabályai szerint érvényesítheti.

Szerződés egészségügyi tevékenységre akkor köthető:
- amennyiben rendelkezik a megbízott az adott tevékenység végzésére jogosító, az előírásnak
megfelelő szakképesítéssel
- szerepel az egészségügyi szakképesítést szerzett személyek alapnyilvántartásában, illetve az
egészségügyi dolgozók működési nyilvántartásában.
Szabályzatok alkalmazásának köre
A közreműködő, személyesen közreműködő és megbízott egészségügyi szakdolgozóra és az általa
foglalkoztatottakra az intézet működési és belső szabályzatai kötelezően vonatkoznak, illetve
megtartásuk a szerződéskötés feltétele különös tekintettel a szervezeti és működési szabályzatban,
és a házirendben foglaltakra.
Együttműködési szabályok
Kötelesek a tevékenység végzése során az intézeti egységes betegellátási rend, egységes
finanszírozási adatközlési rend, adatvédelmi és dokumentációs rend szerint eljárni, konziliáriusi
feladat ellátása esetén az intézet szakorvosaival, az ellátási területhez tartozó háziorvosokkal illetve
házi-gyermekorvosokkal, szükség szerint más járó– és fekvőbeteg intézmények szakorvosaival
együttműködni. Köteles továbbá az intézményvezető utasítása esetén katasztrófa elhárítási
feladatok ellátására is.
Továbbképzés
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A megbízott egészségügyi szakdolgozó, illetve az általa foglalkoztatott egészségügyi dolgozó a
jogszabályban meghatározott továbbképzéseken való részvételt saját költségéből fedezi, a képzések
idejére helyettesről gondoskodik.
Információs együttműködés
Az intézet betegdokumentációs rendszerét a feladat ellátásának megfelelő hozzáférési szint
meghatározásával köteles használni, a kódolást az érvényben lévő Szabálykönyv szerinti
alkalmazni, ettől eltérni nem lehet! Valótlan adatok vagy el nem végzett beavatkozások jelentése
etikai és anyagi következménnyel jár, súlyosabb esetben a szerződés felmondásához vezet.
A feladat ellátására vonatkozó OSAP és a szakfelügyelet által meghatározott statisztikai
jelentéseket határidőre teljesíti. Az intézet számítógépes hálózathoz saját, adat átvitelre, adat
továbbításra, adatmásolásra alkalmas eszközzel nem csatlakozhat. Önállóan finanszírozási adatot
nem jelenthet, az intézetben ellátottakról, finanszírozási adatokról továbbá működéssel kapcsolatos
információt nem szolgáltathat.
Az egészségügyi dokumentáció megőrzését a szervezeti és működési szabályzatban foglaltak
szerint teljesíti. A szerződés megszűnése esetén a feladat ellátása során keletkezett egészségügyi
dokumentációt maradéktalanul az intézményvezető rendelkezésére bocsátja.

Ellenőrzés
A megbízott által ellátott feladat ellenőrzésére az intézet intézményvezető jogosult a belső
ellenőrzési szabályzat alapján.
Az ellenőrzés kiterjed a szerződésben vállalt szakmai protokoll szerinti szakmai ellátási szint
megtartására, a finanszírozási jogszabály előírásainak megtartására, az egészségügyi dokumentáció
megfelelő vezetésére, a betegellátási rend alkalmazására, szakmai együttműködés
megfelelősségére, továbbá a szakmai tevékenység eredményének értékelését biztosító szakmai és
működési teljesítmény mutatók elemzésére.
A feladat ellátásának színvonalát érintő hiányosságok feltárása esetén az intézményvezető saját
hatáskörében azt írásban közli az érintett megbízottal. Súlyos mulasztás esetén az egészségügyi
hatóságnál szakfelügyeleti ellenőrzést, etikai eljárást kezdeményezhet.
A szerződés kötelezően tartalmazza:
-

a szerződés keretében ellátandó egészségügyi szakma vagy az egészségügyi szakmán belüli
egészségügyi szolgáltatások részletes meghatározását
a megbízott, illetve alkalmazottai rendelkezésre állásának, személyes feladat ellátásának
előírásait
a feladat ellátásához szükséges személyi feltételek biztosítását, a szakmai elvárásokat
az együttműködési feltételeket az egységes betegellátás érdekében és az információs
rendszer működtetésében
a szerződés felmondásának szabályait, beleértve annak garanciáját, hogy a folyamatos
ellátás biztosítása nem szenved sérelmet
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-

a szerződésben vállalt egészségügyi szolgáltatásért fizetendő díj mértékét, és az elszámolás
rendjét
felelősségbiztosítás feltételeit
a megbízott által használt helyiségeket
a megbízott rendelkezésére bocsátott műszereket, eszközöket

III./1. 2. Oktatás
Az intézet szakdolgozóinak továbbképzése
Jogszabályi háttér: 63/2011. (XI.29.) NEFMI rendelet, 64/2011.(XI.29.) NEFMI rendelet.
Az egészségügyi tevékenységet végző szakdolgozó - függetlenül a tevékenység végzésére irányuló
jogviszonytól - köteles önképzéssel és a szervezett továbbképzések által biztosított lehetőség
igénybevételével magát rendszeresen továbbképezni annak érdekében, hogy tevékenységét az
egészségtudományok mindenkori állásának megfelelően - a rendelkezésre álló személyi és tárgyi
feltételek keretei között - végezhesse.
A közalkalmazott egészségügyi szakdolgozók kötelező szakmacsoportos ( 30 kreditpont )
továbbképzéseivel kapcsolatban felmerülő és igazolt költségeket ( tanfolyam díj, szállás-, utazási
költséget, ) az intézet megtéríti. A szabadon választható továbbképzések ( 20 kreditpont ) során
felmerült tanfolyami díjat, valamint az utazási költséget téríti az intézet.
A kötelező továbbképzéséken való részvétel időtartama évi minimum három illetve maximum 310 nap/év munkanap erejéig a közalkalmazott munkaidejébe beszámítható.
A közalkalmazott szakorvosok „ kötelező szintentartó” továbbképzésével ( 50 kreditpont )
kapcsolatban felmerült és igazolt költségeket ( továbbképzési díj, szállás-, útiköltség ) az intézet
megtéríti.
A továbbképzésen való részvétel hivatalos távollétnek számít.
A „szabadon választható„ továbbképzéssel kapcsolatban a képzettségnek megfelelő
továbbképzések ( 25 kreditpont ) során felmerült utazási költséget az intézet megtéríti. A további
szabadon választható ( 75 kreditpont ) képzések költsége a szakorvost terhelik, az ideje hivatalos
távollétnek számít.
Az egyéb jogviszony keretében egészségügyi tevékenységet végzők a kötelező továbbképzéseket
és önképzéseket saját költségük és munkaidejük terhére végzik.

III./1.3. Adatvédelem
Betegdokumentáció vezetésének rendje
Jogszabályi háttér: 1997. évi CLIV. törvény, 1997. évi XLVII. törvény, 62/1997. (XII.27.) NM
rendelet
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Egészségügyi dokumentáció: a gyógykezelés során a betegellátó tudomására jutott egészségügyi
és személyazonosító adatokat tartalmazó feljegyzés, nyilvántartás vagy bármely más módon
rögzített adat, függetlenül annak hordozójától vagy formájától.
Személyazonosító adat: a családi és utónév, leánykori név, a nem, a születési hely, az anya
leánykori családi és utóneve, a lakóhely, a tartózkodási hely, a társadalombiztosítási azonosító jel
(továbbiakban: TAJ szám) közgyógyellátási igazolvány szám, együttesen, vagy ezek közül
bármelyik, amennyiben alkalmas vagy alkalmas lehet az érintett azonosítására.
Egészségügyi adat: az érintett testi, értelmi és lelki állapotára, kóros szenvedélyére, valamint a
megbetegedés, esetleg az elhalálozás körülményeire, a halál okára vonatkozó; általa vagy róla más
személy által észlelt, vizsgált, mért, leképzett vagy származtatott adat, továbbá az előzőekkel
kapcsolatba hozható, az azokat befolyásoló mindennemű adat ( pl. magatartás, környezet,
foglalkozás).
Az egészségügyi és személyazonosító adatoknak az érintett részéről történő szolgáltatása - az
egészségügyi ellátás igénybevételéhez (az 1997 évi XLVII. törvény 13.§-ában foglaltak
kivételével) önkéntes.
Abban az esetben, ha az érintett önként fordul az egészségügyi ellátóhoz, a gyógykezeléssel
összefüggő egészségügyi és személyazonosító adatainak kezelésére szolgáló hozzájárulását ellenkező nyilatkozat hiányában megadottnak kell tekinteni.
A beteg vizsgálatával és gyógykezelésével kapcsolatos adatokat az egészségügyi dokumentáció
tartalmazza. Az intézetben a személyi és egészségügyi adatok dokumentálása integrált
számítógépes hálózaton történik. A dokumentáló rendszer egy alap és több speciális kiegészítő
modulból áll. A szakrendelők, mint munkaállomások a szükséges adatokat kizárólag az alkalmazott
program menürendszerén keresztül érhetik el. Minden szakrendelésnek illetve orvosnak saját
egyéni belépési kód (szakrendelés azonosító) továbbá egy titkosított belépési kód biztosítja a
dokumentáláshoz szükséges jogosultságokat. A kódrendszert a felhasználón kívül kizárólag a
rendszergazda illetve az intézményvezető ismeri.
A menüpontokhoz való hozzáférési szintek:
Alapszint (szakrendelés azonosítóval): alapadatok, dokumentálás, gyógyszertörzs, BNO-törzs,
WHO törzs, saját rendelés forgalmi adatai, statisztikai adatai, kórelőzmény, gyógyszer-anyag
felhasználási adatok.
A titkosított kóddal elérhető jogosultságok: az alapszint továbbá, mivel laboratóriumi vizsgálat
kérése a szakrendelőn belül „hálózati kérés” útján lehetséges, ezért a kért laboreredmények szintén
lekérdezhetőek. Amennyiben az ellátáshoz illetve a diagnosztizáláshoz szükséges, a páciens a
szakrendelő egységein belül való megjelenései, ellátásai, az alkalmazott terápia hozzáférhető.
Ezekben az esetekben a szoftver regisztrálja a lekérdezőt, annak idejét (év, hó, nap, óra, perc), a
lekérdezett személyt illetve a konkrét adatot. Az így naplózott adat tartalmának megtekintése az
intézményi szintű jogosultság körébe tartozik.
Intézményi szintű hozzáférési jog (kizárólag az intézményvezető és a rendszergazda jogosult):
minden adattípus, továbbá valamennyi menüpont a modulok teljes vertikumában.
Az egészségügyi dokumentációban fel kell tüntetni:
-

a beteg személyazonosító adatait, és a TAJ számát
lakcímét, elérhetőségét (szükség esetén a törvényes képviselő nevét, elérhetőségét)
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-

állampolgárságát
kórelőzményt és az első vizsgálat eredményét
a betegség megnevezését, kísérőbetegségeket és szövődményeket
egyéb betegségeket ami az ellátást közvetlenül nem indokolja, illetve kockázati tényezőket
az elvégzett beavatkozások megnevezését, idejét, eredményét
a gyógyszeres és egyéb terápiát és eredményét
gyógyszer túlérzékenységre vonatkozó adatokat
az ellátó egészségügyi dolgozó nevét
minden olyan egyéb adatot és tényt, amely a beteg állapotára és ellátására befolyással lehet.

Az egészségügyi dokumentáció részeként meg kell őrizni:
-

az egyes vizsgálatokról készült leleteket
a gyógykezelés során keletkezett iratokat
a képalkotó diagnosztikus eljárások felvételeit

Az egészségügyi dokumentáció megőrzési ideje:
Az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről szóló
1997. évi XLVII. törvény értelmében:
Betegnaplók, törzslapok, orvosi látleletek:
Betegforgalmi adatok:
Műtéti és ambuláns naplók:
Képalkotó diagnosztikus eljárások felvételei:

30 év
30 év
30 év
10 év

Amennyiben az intézet jogutód nélkül szűnik meg, vagy ha az intézet által ellátott feladatokat más
szerv látja el az egészségügyi dokumentációt maradéktalanul át kell adni a Népegészségügyi
Szakigazgatási Szervnek.
Az egészségügyi adatok felvétele a gyógykezelés része. A kezelést végző orvos dönti el, hogy a
szakmai szabályoknak megfelelően, a kötelezően felveendő adatokon kívül mely egészségügyi adat
felvétele szükséges. Az egészségügyi dokumentációt úgy kell vezetni, hogy az a valóságnak
megfelelően tükrözze az ellátás folyamatát.
Az intézetben személyes és egészségügyi adat felvételére jogosult: az ellátást végző szakorvos, az
ellátást végző szakorvos utasítására az asszisztens, szakorvost nem igénylő feladat ellátása esetén
az egészségügyi szakdolgozó (gyógytornász, fizioterápiás-, és laborasszisztens). Az adatok
valódiságáért a szakorvos, illetve az ellátást végző szakdolgozó felel.
Az egészségügyi dokumentációban szereplő hibás egészségügyi adatot - az adatfelvételt követően
- úgy kell kijavítani vagy törölni, hogy az eredetileg felvett adat megállapítható legyen.
Általános szabály: az ambuláns dokumentáló programban rögzített adatok módosítása kerülendő.
Adatmódosítás esetén az egyes adattípusok szerint a következő szabályok érvényesek:
A leletek korlátozás nélkül módosíthatóak a beteg adott szakrendelésről történő távozásáig, távozás
után a lelethez csak kiegészítés fűzhető (a kiegészítésben az eredeti lelet nem módosítható)!
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Személyes adat módosítása: a tévesen felvett vagy a rendszerben rögzítetthez képest megváltozott
személyes adat a rendszergazda által módosítható. A munkaállomásokon a módosítás előtti adat a
továbbiakban már nem érhető el.
Az ellátást végző orvos az általa megállapított, az érintettre vonatkozó egészségügyi adatokról az
érintetett szóban és írásban tájékoztatja, és - amennyiben az érintett ezt kifejezetten nem tiltotta
meg - azokat továbbíthatja az érintett választott háziorvosának vagy a beutaló szakorvosnak.
Amennyiben laboratóriumi eredmények, röntgen felvételek vagy egyéb vizsgálati eredmények
szükségesek, akkor azok eredményeiről az írásos vagy szóbeli tájékoztatást, a vizsgálatot elvégző
orvostól illetve utasítása alapján az asszisztenstől kapja meg a beteg.
Az egészségügyi dolgozót - az intézet nevében és felelősségére egyéb jogviszonyban, egészségügyi
tevékenységet végzőt, valamint az egészségügyi szolgáltatóval munkavégzésre irányuló
jogviszonyban álló más személyt - minden, a beteg egészségi állapotával kapcsolatos, valamint az
egészségügyi szolgáltatás nyújtása során tudomására jutott adat és egyéb tény vonatkozásában,
időbeli korlátozás nélkül titoktartási kötelezettség terheli, függetlenül attól, hogy az adatokat
közvetlenül a betegtől vizsgálata, vagy gyógykezelése során, illetve közvetetten az egészségügyi
dokumentációból, vagy bármely más módon ismerte meg.
A titoktartási nyilatkozat a személyi anyagban őrizendő!
Finanszírozási adatközlésre az intézményvezető jóváhagyása után a rendszergazda jogosult. A
teljesítmény jelentése – az Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő által előírt módon – az összes
szakrendelés teljesítményeinek intézményi szintű egyesítésével történik az érvényben lévő
finanszírozási rendeletben foglalt feltételek és határidő megtartása mellett. A szakrendelést ellátó
egészségügyi szakdolgozók (függetlenül a munkavégzésre irányuló jogviszonytól) önállóan
jelentést nem készíthet, egészségügyi és személyes adatot nem továbbíthat, illetve az intézeten
kívül az itt tudomására jutott adatokat nem használhatja fel. Az adatvédelem és a titoktartás
megsértése etikai vétség.
A finanszírozási adatok valódiságáért a szakrendelést ellátó szakorvos vagy egészségügyi
szakdolgozó (függetlenül a munkavégzésre irányuló jogviszonytól) kizárólagosan felel. Az
elvégzett beavatkozások kódolását a mindenkor érvényben lévő járóbeteg „Szabálykönyv” szerint
kell elvégezni, melyhez az alkalmazott ambuláns dokumentáló szoftver naprakész információs
hátteret biztosít. Nem valós teljesítmény adatok rögzítésért az intézetet anyagi és erkölcsi hátrány
nem érheti. A valótlan adatközlőt teljesítmény kifizetés megvonás terhel.
Hibásan vagy hiányosan jelentett teljesítmény adatok javítására az aktuális finanszírozási rendelet
előírásai szerint van lehetőség. A hiánypótlás elmulasztása szintén teljesítmény kifizetés
megvonást eredményez.

III./ 1.4. Belső önértékelési rendszer
Célja a hatékonyság növelése, végiggondolt racionalizált, rendszerezett folyamatok révén, ezzel
egy időben a betegellátás megfelelő színvonalának biztosítása. A járóbeteg szakellátás keretében
alkalmazott belső önértékelési modell: a controlling.
A belső controlling alapelvei:
-

a szolgáltatások hatékonyságának, rentábilitásának vizsgálata
a szakellátások fejlesztése, hiányosságok időben való felismerése, megszüntetése
technikai feltételek megteremetése, javítása
a működési feltételek (költségcsökkentés változatlan minőség mellett) javítása
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-

a betegek személyes véleményének kikérdezése, érdembeli észrevételezések beépítése
a foglalkoztatottak munkakörülményeinek javítása

A kiértékelés módszerei:
-

a teljesítmény adatok elemzése
költség /ráfordítás/ - bevétel mutatók összegzése havonkénti /szakrendelésenkénti/ és
összevont intézeti szinten
- külső beszállítók, karbantartók, szolgáltatók munkájának, költségeinek értékelése
- fejlesztések, pénzügyi beruházások tervezetek magvalósulásának felmérése
- betegelégedettségi kérdőívek feldolgozása
- az elvégzett munka mennyiségének és minőségének értékelése
- a foglalkoztatottak megbízhatóságának, szaktudásának, önképzésének, kezdeményező-,
illetve együttműködő kézségének kiegyensúlyozottságának, toleranciájának értékelése
- a szakmai protokoll megtartásának ellenőrzése
A labordiagnosztika az Országos Laboratóriumi Intézet által kiadott és jóváhagyott minőségügyi
kézikönyv illetve betegellátási szabályrendszer szerint működik.
Értékelés
A foglalkoztatottak teljes körű bevonásával, az eredmények feltárása és a szükséges intézkedések
megvitatása munkaértékelő értekezleteken történik, amit az intézményvezető hív össze.
A kapcsolattartás rendje
A szakmai értekezleteken a járóbeteg szakrendelés szakorvosai (jogviszonytól függetlenül), az
egészségügyi szakdolgozók és egyéb tevékenységet végzők kötelezően tanácskozási joggal
vesznek részt. A szakmai értekezletet az intézményvezető hívja össze. Soron kívüli értekezlet
kezdeményezhető mind az intézményvezető mind az egészségügyi szakdolgozók részéről, melynek
időpontja előzetes egyeztetést kíván az érintettekkel.

Kapcsolattartás a médiával
A gyógyintézetről, az abban folyó gyógyító- és gazdasági tevékenységről, az alkalmazottakról,
gyógyító tevékenységet folytatókról, a betegekről információt, tájékoztatást kizárólag az
intézményvezető adhat. A média részéről képfelvétel, írásos vagy rögzített hanganyag készítését az
intézményvezető engedélyezheti.

III. / 1.5. Egyéb folyamatszabályozás
Az intézet vezető figyelemmel kíséri és döntésre előkészíti a területi ellátási kötelezettséggel
kapcsolatos szerződéseket és gondoskodik azok végrehajtásáról; ideértve azon ügyeket is,
amelyeket társulás keretében valósít meg az önkormányzat.
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III./ 2. Alaptevékenységen kívül
Működési és ügyviteli rend
III./2. 1. Az intézmény belső szabályzatai
A Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal gazdálkodásával kapcsolatos szabályzatok hatálya
kiterjed a Városi Egészségügyi Intézményre is.
Ilyen szabályzat a:
- Számviteli politika, számlarend: a számlaviteli politika alapelveit, és a számlarendet
tartalmazza, számlatükörrel kiegészítve.
- Leltározási szabályzat: hatálya kiterjed az intézet használatában álló vagyontárgyak
szabályszerű leltározására. A szabályzat tartalmazza a leltározáskor használatos bizonylatokat, a
leltárkülönbözetek, kompenzálások, normán belüli hiányok megállapításának és rendezésének
módját. A leltározási szabályzat melléklete a „leltározási ütemterv”.
- Selejtezési szabályzat: az intézet különféle vagyontárgyainak selejtezési eljárásainak rendje.
- Pénzkezelési szabályzat: a házipénztári teendők (pénz-, értékkezelés), így a házipénztári be-, és
kifizetések, a készpénzes előlegek, ellátmányok kezelése, nyilvántartása, őrzése - a szigorú
számadású nyomtatványok vonatkozásában is.
- Eszközök és források értékelési szabályzata: célja, az eszközök és forrásaik mérlegértékeinek
meghatározása.
- Beszerzési szabályzat célja hogy rögzítse az intézet - közbeszerzési értékhatár alatti beszerzései előkészítésének, lefolytatásának, belső ellenőrzésének felelősségi rendjét
- Bizonylati szabályzat: az intézet sajátosságainak, feladatainak leginkább megfelelő, a számviteli
elszámolásokhoz kapcsolatos bizonylatok kiállításának, ellenőrzésének, továbbításának kezelési
rendje.
- Iratkezelési szabályzat: az intézeti iratok átvételének, készítésének, iktatásának,
nyilvántartásának, tárolásának, selejtezésének szabályai.
- Ügyrend: célja, hogy meghatározza a vezetők és más dolgozók gazdálkodással összefüggő
feladat-, hatás-, és jogköröket, továbbá szabályozza az egyes gazdasági folyamatok
lebonyolításának rendjét.
- Gazdálkodási szabályzat a gazdálkodással – így különösen a kötelezettségvállalás, ellenjegyzés,
a szakmai teljesítés igazolása, az érvényesítés, utalványozás gyakorlásának módjával, eljárási és
dokumentációs részletszabályaival, valamint az ezeket végző személyek kijelölésének rendjével –
és az adatszolgáltatási feladatok teljesítésével kapcsolatos belső előírásokat tartalmazza
-- Reprezentációs kiadások szabályzata a reprezentációs kiadások teljesítése és elszámolása
A Városi Egészségügyi Intézmény saját hatáskörében elfogadott szabályzatai:
- Helyiségek és berendezések használatának szabályzata tartalmazza az erre vonatkozó
utasításokat
- Béren kívüli juttatások szabályzata: az intézet költségvetésétől függő béren kívüli juttatásokat
szabályozza
- Telefonhasználati szabályzat a vezetékes és rádiótelefonok használatára vonatkozó előírásokat
tartalmazza
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- Gyógyszerellátás rendje: valamennyi egészségügyi tevékenységet végző szakfeladat egészségi
ellátáshoz kapcsolódó gyógyszer, kötszer és egyéb anyag beszerzését, felhasználását,
nyilvántartását, tárolását szabályozza
- Adatvédelemi szabályzat: személyes és egészségügyi adatok, adatkezelés, dokumentálási rend ,
iratkezelési rend
- Számítástechnikai védelmi szabályzat: célja, hogy az egészségügyi és személyazonosító adatok
kezelése során biztosítsa azok biztonságát véletlen vagy szándékos megsemmisítéssel,
megváltoztatással, károsodással, nyilvánosságra kerüléssel szemben, továbbá, hogy azokhoz
illetéktelen személy ne férhessen hozzá.
- Munkavédelmi szabályzat: mely tartalmazza a kockázatbecslést és kockázatértékelést, igazgatói
utasításokat és jogszabályi előírásokat, melyek a biztonságos munkavégzés megtartásához
szükségesek, továbbá a munkaköri alkalmassági vizsgálatok rendjét, valamint mindazokat a
dokumentációkat, amit a hatályos jogszabályok előírnak.
- Tűzvédelmi szabályzat: a tűzvédelemmel kapcsolatos eszközigényt, valamint az alkalmazandó
intézkedéseket írja elő. A nemdohányzók védelméről szóló 1999. évi XLII. törvény
végrehajtásával kapcsolatos teendők és intézkedések.
- Hulladékgazdálkodási szabályzat: hulladékkezelési utasítás: az intézetben a betegellátás során
keletkező veszélyes és fertőző hulladék kezelésére, tárolására, szállítására, nyilvántartására
vonatkozó szabályzat.

III./ 2. 2. Az intézettel közalkalmazotti jogviszonyban álló dolgozók díjazása
a.) Rendszeres személyi juttatások
Bér és a hozzá kapcsolódó juttatások
A közalkalmazottnak a közalkalmazotti jogviszonya alapján illetmény jár, melyet a mindenkor
hatályos Kjt. törvény előírásai alapján biztosít az intézet.
A munkavállalók fizetési osztályba és fokozatokba történő besorolása a mindenkor hatályos Kjt.
törvény, az ágazati bértábla és a költségvetési törvényben leírtak alapján történik.
Garantált illetmény és a munkáltatói többlet
A mindenkor hatályos költségvetési törvény szabályozza a közalkalmazottak garantált illetményeit.
Az itt meghatározott garantált illetmények a közalkalmazott minimálbérét jelentik, azaz lehetőség
van arra, hogy a munkáltató többletilletményt ún. munkáltatói mérlegelési jogkörben biztosított
többletet adjon a közalkalmazott részére.
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Illetménypótlékok
Az illetménypótlék számításának alapját a mindenkori éves költségvetési törvény állapítja meg.
Mértéke, a mindenkor hatályos Korm. rendeletben leírtak alapján kerül megállapításra.
Az intézetnél az illetménypótlékra jogosult munkakörök a következők:
Illetménypótlék megnevezése
Magasabb vezetői pótlék
Diagnosztikai pótlék

Asszisztensi pótlék
Helyettesítési pótlék

Munkakör
Intézményvezető
A
röntgenben
dolgozó orvos és
asszisztens
Laborasszisztens
Asszisztens
A Kjt. szabályozása
szerint

Egyéb pótlék megilleti az intézet azon dolgozóit ( takarítónő, karbantartó ), aki az intézet
zavartalan működése érdekében – munkaidőn túl – többletfeladatot végeznek. Az egyéb pótlék
mértéke: 4.000 Ft/hó.
b.) Nem rendszeres személyi juttatások
Illetménykiegészítés, keresetkiegészítés, jutalom,
A munkáltató érdekeltségi rendszerében a többlet teljesítményt - az illetményen felül - a
munkáltató állapítja meg. Az 1992. évi XXXIII. ( Kjt. ) törvényben foglaltak, valamint az intézet
anyagi helyzete alapján – az egészségbiztosító finanszírozásából – az intézményvezető dönt a
juttatás módjáról és mértékéről.
Jubileumi jutalom
A közalkalmazottakat az 1992. évi XXXIII. törvény alapján huszonöt-, harminc-, és negyven éves
jubileumi jutalom illeti meg.
Megbízási díj
Az intézet dolgozóit munkaköri feladataikba nem tartozó, egyéb konkrét feladatra vonatkozóan
- előzetesen kötött megbízási szerződés alapján - igazolt teljesítés után, megbízási díj illeti meg.
c.) Egyéb juttatások
Béren kívüli juttatások
/ Részletes szabályait a béren kívüli juttatások szabályzata tartalmazza/
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Képzés, továbbképzés
Az intézet azon dolgozókat támogatja, akik a munkakörük betöltéséhez szükséges képesítés
megszerzése érdekében, vagy kreditrendszerű képzésben vesznek részt.
A képzéssel kapcsolatos költségek munkáltató általi megtérítése a mindenkor hatályos Szja.
törvény előírásai alapján történik. A törvény által előírt fizetési kötelezettség a munkáltatót terheli.
A munkakörhöz kapcsolódó képzést, továbbképzést a munkáltató rendeli el.
A munkavállaló a képzés megkezdésekor köteles igazolni, hogy beiratkozott az adott képzésre,
továbbképzésre, a képzésre kötött megállapodás másolatának benyújtásával.
A dolgozó köteles a képzés időtartama alatt leadni azokat az időpontokat, amikor a képzésen való
személyes megjelenése kötelező.
Az intézet a képzéssel kapcsolatos költségeket (a tandíj, a tananyag, az utazás, a szállás és az
étkezés költségei) megtéríti a képzés és a vizsga napjaira.
A képzéssel kapcsolatos költségeket az intézet a nevére kiállított számla ellenében fizeti ki a
számla kiállítását követő 15 napon belül.
Konferenciákon való részvétel
A szakmai konferenciák, rendezvényeken való részvétel költségeit (konferencia részvételi díja,
szállás, étkezés, utazás költségeit) - az előző pontban leírt módon - az intézet megtéríti. A
részvételi szándékot az intézményvezető előzetesen egyeztetni kell.
Járművel történő munkába járás
a.) a közigazgatási határon kívülről saját gépjárművel dolgozni járó munkavállaló munkahelye és
lakóhelye közötti forgalmi úton mért oda-vissza távolságra költségtérítés jár a dolgozónak, abban
az esetben, ha nincs tömegközlekedés, vagy ha a munkavállaló munkaideje miatt tömegközlekedési
eszközt nem, vagy csak hosszas várakozással tudna igénybe venni.
A költségtérítés összegét a mindenkor hatályos Szja. törvény határozza meg.
Kifizetések ez alapján történnek, az adómentes mértékig.
b.) a munkáltató megtéríti a munkavállalónak, a munkába járást szolgáló bérlet vagy buszjegy árát,
a mindenkor hatályos törvényi előírásoknak megfelelő módon és mértékben.
Munkába járásnak minősül a közigazgatási határon kívülről történő napi munkába járás és hétvégi
hazautazás.
Az utazás költségei
a.) Hivatali, üzleti utazáshoz kapcsolódó utazási jegy költségtérítése:
- a munkavállaló az intézet nevére szóló számlával igazolja,
- a menetjegyet adja át a gazdasági csoport részére.
Mindkét esetben, az elutazás előtt egyeztetni kell az intézet vezetőjével.
b.) Saját gépjármű hivatali használata, kiküldetési rendelvény alapján:
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ha a munkavállaló saját tulajdonú – ideértve a házastárs tulajdonát is – gépjárműjét kiküldetési
rendelvény alapján használja hivatali célra, akkor az intézet a költségtérítést a kiküldetési
rendelvényben meghatározott kilométer-távolságra a mindenkor hatályos Szja. törvényben előírt
adómentes részig adható átalánnyal, valamint a norma szerinti üzemanyagköltséget az APEH által
közzétett üzemanyagárral számolva fizeti ki.
Saját gépjármű hivatali célú használata során az intézet megtéríti a következő költségeket ( ha
bizonyíthatóan a hivatali céllal kapcsolatban merült fel ):
- autópálya díja
- parkolás díj
- kompátkelés díja
Munkaruha juttatás
Az intézet az állományába tartozó dolgozóit - költségvetési előirányzata terhére - munkaruha
juttatásban részesíti.
A munkaruhát a dolgozó vásárolja meg. A vásárlásról - az intézet nevére kiállított - szabályos
készpénzfizetési számlát kell leadni.
A munkaruha vásárlásra fordítható összeget az intézet vezetője állapítja meg, és körlevél
formájában értesíti a dolgozókat a vásárlási lehetőségről.
Próbaidő alatt a kiadásra kerülő munkaruhával a próbaidő végén el kell számolni:
- ha a dolgozó továbbra is állományba marad, a próbaidő beszámít az elhasználódási időbe
- ha nem marad állományban a munkaruhát vissza kell szolgáltatni.
A dolgozók részére a következő tételeket biztosítja az intézet:
Használati idő: 24 hó
- orvosok, szakdolgozók:
munkaruha: két garnitúra
munkacipő: egy pár
- gyógytornász.
tréningruha: egy garnitúra
sportcipő, vagy papucs: 1 pár
- gazdasági csoport:
munkaruha: két garnitúra
munkacipő: egy pár
- takarító személyzet:
munkaruha: két garnitúra
munkacipő: egy pár
- karbantartó:
kétrészes munkaruha: egy garnitúra
munkacipő: bakancs egy pár
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A munkaruha, a használati idő lejárta után a kedvezményezett tulajdonába megy át
térítésmentesen.
Ha a dolgozó jogviszonya a juttatási idő letelte előtt megszűnik, akkor időarányosan köteles a
ruházatra vonatkozó költséget visszatéríteni.
A lejárati időt teljesítettnek kell tekinteni:
- öregségi nyugállományba helyezéskor
- rokkantsági nyugállományba helyezéskor
- elhalálozás esetén
- intézményvezető döntés alapján

Szolgálati kerékpár rendelkezésre bocsátása
Az intézetben dolgozó védőnők és a karbantartó részére – feladatuk ellátása érdekében – szolgálati
kerékpárt biztosítunk.
Ezen dolgozók kötelesek azt rendeltetésszerűen használni, annak állagát megőrizni, meghibásodás
esetén a gazdasági csoportnak bejelenteni.
A kerékpárt a dolgozó munkaidejében és azon kívül is használhatja. A biztonságos megőrzésről a
dolgozó gondoskodik.
A kerékpárban bekövetkezett és a dolgozónak felróható mindennemű fizikai sérülés kijavítását a
dolgozó köteles a saját költségén elvégeztetni.
Az intézet, a kerékpár elvesztése vagy más általi eltulajdonítása esetén a kivizsgálásról született
rendőrségi jegyzőkönyv alapján köteles eljárni.
A kerékpár nem kerül a dolgozó tulajdonába, kizárólag használatára jogosult.
A nyugdíjba vonuló közalkalmazott a szolgálati kerékpár leadására köteles!

III./ 2.3. Ügyviteli rend
Kommunikációs fórumok
A vezetői munka hatékonysága érdekében a intézményvezető különféle kommunikációs
csatornákat működtet:
- szakmai-, és munkaértekezlet
- intézményvezető fogadó óra.
Szakmai értekezlet
Az intézet orvosainak szükség szerint előzetes napirend és kiértesítés alapján szervezett főorvosi
értekezlete, melyet az intézményvezető hív össze és vezet le.
Munkaértekezlet
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A járóbeteg szakellátásban résztvevő egészségügyi tevékenységet folytató valamennyi
foglalkoztatott (függetlenül, a tevékenységre irányuló jogviszonytól) részvételével történik, melyet
az intézményvezető hív össze.
Intézményvezetői fogadóóra
Az intézményvezető minden héten, kedden és szerdai napon 14.00 és 15.00 óra között áll a
lakosság, az őt személyesen felkeresni kívánó páciensek és, az intézetben foglalkoztatottak
rendelkezésére.
Az élelmezés rendjéről
A dolgozók részére a munkaközi szünetben az étkezés lehetősége biztosított, az erre a célra
kialakított külön helyiségben.
A dohányzás rendjéről
Az intézetben tilos a dohányzás! A dolgozók részére nincs kijelölt dohányzóhely.
Törvényi háttér:
A nemdohányzók védelméről és a dohánytermékek fogyasztásának, forgalmazásának egyes
szabályairól szóló 1999. évi XLII. törvény 2. § (1) A dohányzás számára kijelölt helyek kivételével
- a (3) bekezdésben foglalt eltéréssel - nem szabad dohányozni (2) Nem jelölhető ki dohányzóhely
az egészségügyi alapellátást, illetőleg járóbeteg - szakellátást nyújtó egészségügyi szolgáltatónak,
illetve egészségügyi szolgáltató ezen ellátásokat nyújtó részlegének, valamint gyógyszertárnak a
betegforgalom számára nyitva álló helyiségeiben, továbbá jellemzően gyermekek fekvőbeteg szakellátását végző egészségügyi szolgáltatók épületeiben.

IV. fejezet
Az intézményi irányítás írásos eszközei
Az intézet működésében maradéktalanul biztosítani kell a törvényességet és a szakszerűséget.
Ennek fontos feltétele, hogy a foglalkoztatottak folyamatosan megismerjék és helyesen
alkalmazzák a tevékenységüket meghatározó szabályokat. Az intézet rendeltetésszerű működését a
következő belső szabályzatok biztosítják:
Szervezeti és működési szabályzat
Az intézet felépítésével belső kapcsolatrendszerével, működésével összefüggő alapvető
szabályokat tartalmazza.
Házirend a Szervezeti és Működési Szabályzat melléklete
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Hatálya kötelezően kiterjed a gyógyintézet által bármely jogviszonyban foglalkoztatottakra, a
kezelt betegekre, illetve bármely jogcímen ott tartózkodókra.
Munkaköri leírások
A munkaköri leírások meghatározzák az intézetben tevékenységet végzők feladatait és besorolják a
szervezet munkamegosztási tervébe. Tartalmazzák a megkövetelt feladatrendszert, a munkavállaló
érintett szervezetben elfoglalt helyének és függőségi viszonyának kijelölésével.
Meghatározzák a hatáskört, a feladatot, a szervezetben elfoglalt helyét, felelősségét és a korlátozó
tényezőket.
Megalkotását munkaanalízis előzi meg.
A munkaköri leírásokat évente egyszer felül kell vizsgálni, illetve a szervezeti egység módosulása,
személyi-, valamint a feladat változása esetén, azok bekövetkezésétől számított 30 napon belül
módosítani kell!

Záró rendelkezések
Jelen Szervezeti és Működési Szabályzat a Gyomaendrőd Város Képviselő-testület Ügyrendi,
Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság jóváhagyásával lép hatályba.
A hatályba lépéssel egyidejűleg érvényét vesztik az intézet szervezetére és működésére vonatkozó
korábbi rendelkezések. A Szervezeti és Működési Szabályzat mellékletei a törvényi változások
szerint módosulnak.

Gyomaendrőd, 2018.augusztus 01.

Dr. Magyar Hajnalka
intézményvezető
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MELLÉKLETEK
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1. számú melléklet
Házirend
Városi Egészségügyi Intézmény
5500 Gyomaendrőd, Hősök útja 57.
Az intézmény belső működési rendje
A Városi Egészségügyi Intézmény járóbeteg szakellátás keretében az alábbi szakellátásokat
működteti: belgyógyászat, sebészet, nőgyógyászat-terhesgondozás, tüdőgyógyászat-tüdőgondozás,
neurológia, pszichiátria, reumatológia, ortopédia, szemészet, fül-orr-gégészet, bőrgyógyászat,
urológia, radiológia-ultrahang diagnosztika, laboratórium, fizioterápia, gyógytorna.
A szakrendelések helye, az intézmény székhelye:
5500 Gyomaendrőd, Hősök útja 57. szám.
A szakrendelő nyitvatartási rendje: munkanapokon reggel 6.00-tól este 21.00-ig.
Telephelyek:
Gyógytorna: 5500 Gyomaendrőd, Erzsébet liget 2.
Reumatológia: 5500 Gyomaendrőd, Erzsébet liget 2.
Védőnői szolgálat, Iskola és ifjúság-egészségügy:
5502 Gyomaendrőd, Fő út 2.
5500 Gyomaendrőd, Dr. Pikó Béla u. 3.
Iskola és ifjúság-egészségügy:
5500 Gyomaendrőd, Hősök útja 40.
Háziorvosi szolgálat: 5502 Gyomaendrőd, Fő u. 3.
5500 Gyomaendrőd, Szabadság tér 2/2.
Az egyes szakrendelések időpontja: az adott szakrendelés rendelési idejéről a betegelőjegyzési
pultnál ( recepciónál ), munkatársunktól személyesen, vagy az 581-180-as telefonon lehet kérni
tájékoztatást.
Beutalás nélkül igénybe vehető szakellátások:
nőgyógyászat,
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sebészet,
pszichiátria,
fül-orr-gégészet,
szemészet
urológia,
bőrgyógyászat,
Beutalóval igénybe vehető szakellátások:
belgyógyászat,
laboratórium,
tüdőgyógyászat-tüdőgondozás
neurológia
reumatológia,
ortopédia
fizioterápia,
gyógytorna,

Amennyiben a beteg egészségi állapota az azonnali ellátást indokolja, az adott szakellátás beutaló
nélkül is igénybe vehető.

A Városi Egészségügyi Intézmény szakellátásainak térítésmentesen, és térítéssel igénybe
vehető szolgáltatásairól, a térítési díj megfizetésének módjáról, mértékéről
A biztosított, betegsége ( érvényes egészségügyi szolgáltatásra jogosító társadalombiztosítási
igazolvánnyal /TAJ/ kell igazolni ) esetén jogosult: járóbeteg-szakellátás keretében történő
vizsgálatra, gyógykezelésre, ideértve az ellátás során felhasznált – az ellátás finanszírozása során
figyelembe vett – gyógyszert, illetve kötszert is, továbbá a gyógykezeléshez szükséges orvosi
szakvéleményt, gondozásra és külön jogszabályban meghatározott esetekben a
keresőképtelenségének elbírálására is.
A Városi Egészségügyi Intézmény, mint finanszírozási szerződéssel rendelkező egészségügyi
szolgáltató valamennyi közreműködője ugyanazon szolgáltatónak minősül.
Térítéssel igénybe vehető szolgáltatások jegyzéke és a térítés megfizetésének módja a H/1.
számú mellékletben található.
A kötelező egészségbiztosítás ellátási keretében igénybe nem vehető egyes egészségügyi
szolgáltatások térítési díjai a 284/1997. (XII. 23.) Korm. rendelet tartalmazza, melyet a H/2-es
melléklet foglal össze.
A háziorvos által közúti járművezetői engedélyhez kért orvosi alkalmassági vélemény, szolgáltatási
díjait a H/3. számú melléklet tartalmazza.
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A térítési díj mértékéről a szolgáltató előre tájékoztatja a vizsgálatkérőt.
A díj befizetésének helyben meghatározott módja: készpénz, a megfizetés helye a beteg előjegyzési
pult ( recepció ).
A térítési díj megfizetéséről az intézet a beteg számára nyugtát/számlát ad, a megfizetett összeg az
intézmény saját bevételét képezi.
Az intézet dolgozói által igénybevett térítésköteles vizsgálatok, intézményvezető hatáskörben
ingyenesek.
Az egészségügyi ellátás nem tagadható meg az egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság
igazolásának hiányára való hivatkozással ( TAJ kártya hiánya ). Az ellátott személy 15 napon belül
igazolhatja jogosultságát, ennek elmaradása viszont a szolgáltató által megszabott térítési díj
megfizetését vonja maga után.
Betegellátás rendje
Az ellátást nyújtó szakorvos egyes vizsgálatok elvégzését – amennyiben a beteg egészségi állapota
nem indokolja az azonnali ellátást – előjegyzés alapján teljesítheti.
Betegelőjegyzés valamennyi szakellátásra személyesen a beteg előjegyzési pultnál ( recepció ),
vagy telefonon a 66/581-180-as telefonszámon kérhető, hétfőtől-péntekig 7,30-12,00 óráig; és
12,30-16,00 óráig.
A betegek ellátása előjegyzési sorrendben történik az alábbi kivétellel (az ellátás sorrendje a
következő) a mentővel érkezett betegek, sérültek, heveny rosszullétek, gyermekek, egészségügyi
dolgozók.
A laboratóriumban: terhesek és kismamák, akut betegségben szenvedők, mentős betegek,
gyermekek, egészségügyi dolgozók.

Az intézmény belső működési rendjének alapvető szabályai
-

Az intézmény egész területén tilos a dohányozás, és az alkoholfogyasztás!
A mentős betegszállítás érdekében, a kerékpárokat az intézmény területére behozni nem
szabad, tárolás az intézmény előtti kerékpártárolókban történjen.
A várótermekben és a szakrendelő helyiségeiben a mobiltelefon használata tilos!
Várakozási idő alatt az orvosok munkáját és betegtársaikat ne zavarják!
A várótermekben hagyott értéktárgyakért az intézet felelősséget nem vállal.
Az ellátásuk során keletkezett vérrel, váladékkal szennyezett kötszert kérjük a kijelölt
tárolókban elhelyezni!
A várótermek tisztaságát, és berendezési tárgyainak épségét szíveskedjenek megőrizni!
A mellékhelyiségek higiénikus használata betegtársaikra való tekintettel különösen fontos.
A fentiek megtartása a páciensekre, kísérőikre és a családtagokra nézve is kötelező

A betegek jogai
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-

-

-

-

A betegnek joga van az egészségi állapota által indokolt, megfelelő, folyamatos
hozzáférhető és megkülönböztetés nélküli egészségügyi ellátáshoz, mely az adott
egészségügyi szolgáltatásra vonatkozó szakmai és etikai szabályok, illetve irányelvek
megtartásával történik.
Az egészségügyi ellátás során a pácienst nem érheti hátrányos megkülönböztetés: a
társadalmi helyzete politikai nézete, származása, nemzetisége, vallása, neme, szexuális
irányultsága, kora, családi állapota, testi vagy értelmi fogyatékossága, képzettsége és
minden más egyéb, az egészségi állapotával össze nem függő ok alapján.
A kezelőorvos által megállapított diagnózissal, illetve alkalmazott terápiával egyet nem
értés esetén, kezdeményezheti más orvos által történő vizsgálatát, kérheti
szakvéleményét.
Az emberi méltósághoz való jog minden beteget megillet az egészségügyi ellátás során.
A pácienst csak méltányolható okból és ideig szabad várakoztatni.
A betegnek joga van arra, hogy részletes tájékoztatást kapjon, az egészségi állapotáról,
beleértve annak orvosi megítélését is, a javasolt vizsgálatokról, beavatkozásokról,
illetve azok elmaradásának lehetséges előnyeiről és kockázatairól, a lehetséges
alternatív eljárásokról, az ellátás folyamatáról és várható kimeneteléről, a további
ellátásról és javasolt életmódról.
A páciensnek joga van megismerni az ellátásával összefüggő egyes vizsgálatok,
beavatkozások eredményét, esetleges sikertelenségét, illetve a várttól eltérő eredményét
és annak okait.
A tájékoztatást a beteg számára érthető módon kell megadni, figyelemmel az életkorára,
iskolázottságára, lelkiállapotára, esetleges fogyatékosságára.
A páciens jogosult megismerni a róla készült egészségügyi dokumentációban szereplő
adatokat. Csak és kizárólag a saját adataiba nyerhet betekintést!
A betegnek joga van az orvosi titoktartáshoz, és joga van nyilatkozni arról, hogy a
betegsége tekintetében az orvos kinek adhat tájékoztatást.
A páciens jogosult az egészségügyi ellátással kapcsolatban az egészségügyi
szolgáltatónál, illetve fenntartójánál panaszt tenni.

A páciensek kötelességei
-

Az egészségügyi szolgáltatásra, támogatásra való jogosultágát az illetékes hatóság által
kiállított érvényes okmánnyal igazolni.
Az ellátáshoz szükséges személyi adatait hitelt érdemlően igazolni.
Amennyiben egészségi állapota megengedi, köteles az őt ellátó egészségügyi
dolgozókkal képességei és tudása szerint együttműködni, úgymint:
o tájékoztatni őket a régebbi és az esetlegesen fennálló betegségéről,
gyógykezeléséről,
o gyógyszer, vagy gyógyhatású készítmény szedéséről,
o egészségkárosító kockázati tényezőkről,
o gyógyszer vagy vegyszer érzékenységéről,
o olyan tényezőkről, amely más ember életét vagy testi épségét veszélyezteti,
o esetleges fertőzöttségéről,
o foglalkozás végzését kizáró megbetegedésről és állapotról,
o minden egészségügyi ellátást érintő korábbi jognyilatkozatokról.
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-

A beteg köteles a gyógykezeléssel összefüggő rendelkezéseket megtartani.
Az egészségügyi intézmény házirendjét maradéktalanul betartani.
A páciensek és hozzátartozóik jogaik gyakorlása során kötelesek más betegek jogait
tiszteletben tartani.
A beteg és hozzátartozói jogainak gyakorlása nem sértheti az egészségügyi dolgozók
törvénybe foglalt jogait.

A betegpanasz kivizsgálásának rendje
Az intézmény betegjogi képviselője: Dr. Daróczy Linda
Elérhetősége: 5600 Békéscsaba, Dr. Réthy Pál Kórház,; 06-20-4899-563
Fogadóóra: hétfő 8.00-tól 15.00-ig
Az intézmény vezetője: Dr. Magyar Hajnalka, intézményvezető
Elérhetősége: 5500 Gyomaendrőd, Hősök útja 57.; 66/581-190; 06-20-426-4748
Fogadóóra: kedd-szerda 14.00-tól 15.00-ig
A fenntartó megnevezése: Gyomaendrőd Város Önkormányzata
Képviselője: Toldi Balázs polgármester
Elérhetősége: 5500 Gyomaendrőd, Selyem u. 124. 66/386-122
Fogadóóra: pénteki napon: 9.00-től-11.00-ig
A betegek panasz esetén írásban vagy szóban felkereshetik az intézet intézményvezető, illetve a
betegjogi képviselőt.
Az intézetvezető köteles a panaszt kivizsgálni és annak eredményéről a beteget illetve a betegjogi
képviselőt 10 munkanapon belül írásban, tájékoztatni.
Jogorvoslat hiányában a páciensnek joga van a fenntartóhoz vagy más szervhez fordulni.
Ebben az esetben a panasz kivizsgálásának ideje 30 nap, melynek eredményéről a beteget, az
intézet vezetőjét és a betegjogi képviselőt írásban kell tájékoztatni.
A panaszokat nyilván kell tartani és a panasszal, illetve a kivizsgálással összefüggő iratokat 5 évig
meg kell őrizni.
Záró rendelkezés
Az intézet házirendje Gyomaendrőd Város Képviselő-testület Ügyrendi, Oktatási, Kulturális,
Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottságának jóváhagyásával lép hatályba.
Gyomaendrőd, 2018.augusztus 01.
Dr. Magyar Hajnalka s.k.
intézményvezető
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H/1.számú melléklet
Társadalombiztosítással nem rendelkező és az államközi vagy kormányközi egyezmények alá nem
eső betegek az egészségügyi ellátásért térítési díjat fizetnek, melynek mértéke a következő:
valamennyi járóbeteg szakellátás (kivéve a röntgen vizsgálatot) igénybe vételekor: az ellátás
WHO kód szerinti német pont értéke, szorozva kettővel; röntgen esetén: 3 000 Ft vizsgálati
régionként.
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H/2. számú melléklet
A kötelező egészségbiztosítás ellátásai keretében igénybe nem vehető egyes egészségügyi
szolgáltatások térítési díjai:
(2. számú melléklet a 284/1997. (XII. 23.) Korm. rendelethez)
A
1.

2.

3.

B
Lőfegyvert munkakörükből eredően tartani szándékozó, illetve tartó
személyek (I. csoport) lőfegyvertartásra való egészségi alkalmasságának
pszichológiai vizsgálata
a) első fokon
b) másodfokon
Lőfegyvert tartani szándékozó, illetve tartó személyek (II. csoport)
lőfegyvertartásra való alkalmassági vizsgálata
orvosi alkalmassági vizsgálat
a) ha a 40. életévét még nem töltötte be:
aa) első fokon
ab) másodfokon
b) ha a 40. életévét betöltötte, de a 60. életévét még nem érte el:
ba) első fokon
bb) másodfokon
c) ha a 60. életévét betöltötte, de a 70. életévét még nem érte el:
ca) első fokon
cb) másodfokon
d) ha a 70. életévét betöltötte:
da) első fokon
db) másodfokon
pszichológiai alkalmassági vizsgálat
a)
első fokon
b)
másodfokon
Gépjármű-vezetői, belvízi hajózási szolgálati és belvízi kedvtelési célú
vízijármű-vezetői alkalmassági vizsgálat
a) ha 40. életévét még nem töltötte be:
aa) első fokon
ab) másodfokon
b) ha 40. életévét betöltötte, de a 60. életévét még nem érte el:
ba) első fokon
bb) másodfokon
c) ha a 60. életévét betöltötte: de a 70. életévét még nem érte el:
ca) első fokon
cb) másodfokon
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7 200 Ft
12 000 Ft

7 200 Ft
10 800 Ft
4 800 Ft
7 200 Ft
2 500 Ft
4 800 Ft
1 700 Ft
3 200 Ft
7 200 Ft
12 000 Ft

7 200 Ft
10 800 Ft
4 800 Ft
7 200 Ft
2 500 Ft
4 800 Ft

4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.
12.
13.

14.

d) ha a 70. életévét betöltötte:
da) első fokon
1 700 Ft
db) másodfokon
3 200 Ft
Alkohol szintjének kimutatása érdekében végzett vér- és vizeletvétel
4 800 Ft
Kábítószer szintjének kimutatása érdekében végzett
a)
vérvétel
3 200 Ft
b)
vizeletvétel
1 600 Ft
Látlelet készítése és kiadása
3 500 Ft
Részeg személy detoxikálása
7 200 Ft
Kábítószer hatása alatt álló személy akut ellátása
7 200 Ft
Tengeri hajózási egészségi alkalmassági vizsgálat
a) tengeri hajózási szolgálatot teljesítő személy alkalmassági vizsgálata
aa) az egészségi alkalmasság első vizsgálata
19 200 Ft
az egészségi alkalmasság időszakos vagy soron kívüli
ab)
15 600 Ft
vizsgálata
b) I. és II. osztályú tengeri kedvtelési célú tengeri vízijármű-vezetők
alkalmassági vizsgálata
ba) az egészségi alkalmasság első vizsgálata
12 000 Ft
az egészségi alkalmasság időszakos vagy soron kívüli
bb)
9 700 Ft
vizsgálata
c) III. és IV. osztályú tengeri kedvtelési célú tengeri vízijármű-vezetők
alkalmassági vizsgálata
ca) az egészségi alkalmasság első vizsgálata
9 700 Ft
az egészségi alkalmasság időszakos vagy soron kívüli
cb)
7 200 Ft
vizsgálata
Igazságügyi szakértői tevékenység kivételével jogszabály által elrendelt
vagy egyéb háziorvosi, orvosszakértői vizsgálatok és szakvéleményezés,
kivéve, ha a vizsgálatra és szakvéleményezésre társadalombiztosítási vagy 7 200 Ft
szociális juttatásra, kedvezményre való jogosultság megállapítása céljából
kerül sor
Hivatásos sportolók sportegészségügyi vizsgálata
9 700 Ft
Az adott ellátásnak a
Hivatásos sportolók további sportegészségügyi szakvizsgálata
közfinanszírozásban
érvényesíthető díja
Repülő-egészségügyi alkalmassági vizsgálat
a) 1. egészségügyi osztály
első, illetve kibővített (terheléses EKG, teljes körű
aa) szemészeti vagy teljes körű fül-orr-gégészeti vizsgálatra is 28 700 Ft
kiterjedő) vizsgálat
ab) időszakos vizsgálat
16 100 Ft
b) 2. egészségügyi osztály
első, illetve kibővített (terheléses EKG vizsgálatra is
13 800 Ft
ba)
kiterjedő) vizsgálat
bb) időszakos vizsgálat
9 200 Ft
c) 3. egészségügyi osztály
első, illetve kibővített (terheléses EKG, teljes körű
ca) szemészeti vagy teljes körű fül-orr-gégészeti vizsgálatra is 28 700 Ft
kiterjedő) vizsgálat
cb) időszakos vizsgálat
16 100 Ft
Az a mellkas-szűrővizsgálat (tüdőszűrés), melynek igénybevételére nem az 1 700 Ft
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15.25

egészségügyi hatóság által a fertőző betegségek és a járványok megelőzése
érdekében szükséges járványügyi intézkedésekről szóló miniszteri rendelet
szerint kötelezően elrendelt szűrővizsgálat keretében, vagy nem a kötelező
egészségbiztosítás keretében igénybe vehető betegségek megelőzését és
korai felismerését szolgáló egészségügyi szolgáltatásokról és a
szűrővizsgálatok igazolásáról szóló miniszteri rendelet szerinti korhoz
kötött szűrővizsgálat keretében, vagy nem jogszabály által előírt, a
szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény 4. § (1) bekezdés a)-b)
pontja szerinti szakképzési intézményekben és felsőoktatási intézményben
oktatásban részesülők szakmai alkalmassági vizsgálatai keretében kerül sor.
A foglalkoztathatóság szakvéleményezése
a)
közfoglalkoztatási jogviszonyhoz szükséges szakvélemény esetén1900 Ft/fő/eset
a büntetésként kiszabott közérdekű munka végrehajtásához
1900 Ft/fő/eset
szükséges szakvélemény esetén
c)
az a) és a b) pontban nem említett esetben
3300 Ft/fő/eset
Járványügyi érdekből nem kötelező védőoltással történő immunizálás,
kivéve
a) a térítésmentes védőoltással történő immunizálást és
2 000 Ft
b)27 - az a) pont hatálya alá nem tartozó körben is - a pneumococcus
baktérium, a human papilloma vírus és az influenza megbetegedés elleni
immunizálást
b)26

16.
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H/3. számú melléklet
A 13/1992. (VI.26.) NM rendelet, valamint az 1997. évi LXXXIII. törvény 18.§ (6) bekezdésének
n) és u) pontja értelmében az orvosi alkalmassági szakvélemény vizsgálatonként, és szakmánként
2.000 Ft.
Néhány fontosabb betegség, melyeket felsorol a rendelet:

Látászavar

Hallászavar

Mozgáskorlátozottság

Szív- és érrendszeri betegségek

Cukorbetegség

Idegrendszeri betegségek

Alkoholfogyasztás

Azon gyógyszerek szedése, melyek a gépjárművezetést befolyásolják
(pl: nyugtatók, bizonyos fájdalomcsillapítók stb.)

Veseelégtelenség
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2. számú melléklet

A SZABÁLYTALANSÁGOK KEZELÉSÉNEK RENDJE
Az államháztartás működési rendjéről szóló többször módosított 370/2011. (XII. 31.) Korm.
rendelet előírásainak megfelelően a költségvetési szerv vezetőjének kötelessége a
szabálytalanságok kezelésének eljárásrendjét kialakítani.
A szabálytalanságok fogalomköre széles, a korrigálható mulasztások vagy hiányosságok, illetve
a fegyelmi-, büntető-, szabálysértési-, illetve kártérítési, eljárás megindítására okot adó
cselekmények egyaránt beletartoznak.
A szabálytalanság valamely létező szabálytól (törvény, rendelet, utasítás, szabályzat, stb.) való
eltérést jelent, az államháztartás működési rendjében, a költségvetési gazdálkodás bármely
gazdasági eseményében, az állami feladatellátás bármely tevékenységében, az egyes
műveletekben, stb. előfordulhat.
1. A szabálytalanságok alapesetei
A szabálytalanságok alapestei:
 a szándékosan okozott szabálytalanságok (félrevezetés,
megvesztegetés, szándékosan okozott szabálytalan kifizetés, stb.)

csalás,

sikkasztás,

 a nem szándékosan okozott szabálytalanságok (figyelmetlenségből, hanyag
magatartásból, helytelenül vezetett nyilvántartásból, stb. származó szabálytalanság)
2. A szabálytalanságok megelőzése
A szabályozottság biztosítása, a szabálytalanságok megakadályozása elsődlegesen az intézet
vezető felelőssége.
A szabálytalanságok megelőzésével kapcsolatosan felelőssége, hogy:
 a jogszabályoknak megfelelő szabályzatok alapján működjön az intézet,
 a szabályozottságot, illetve a szabályok betartását folyamatosan kísérje figyelemmel a
vezető,
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szabálytalanság esetén hatékony intézkedés szülessék, a szabálytalanság korrigálásra
kerüljön annak a mértéknek megfelelően, amilyen mértéket képviselt a szabálytalanság.

A szabálytalanságokkal kapcsolatos intézkedések általános célja, hogy:
 megakadályozza a különböző jogszabályokban és szabályzatokban meghatározott
előírások megszegését, (megelőzés)
 keretet biztosítson ahhoz, hogy azok sérülése, megsértése esetén a megfelelő állapot
helyreállításra kerüljön, a hibák, hiányosságok, tévedések korrigálása, a felelősség
megállapítása, az intézkedések foganatosítása megtörténjen.
Intézetünkben a szabálytalanságok kezelése (az eljárási rend kialakítása, a szükséges
intézkedések meghozatala, a keletkezett iratanyagok elkülönített nyilvántartása) az
intézményvezető feladata.
3. A szabálytalanságok észlelése a belső kontroll rendszerben
A szabálytalanságok észlelése a folyamatba épített előzetes, utólagos és vezetői ellenőrzés során
történhet a munkavállaló és munkáltató részéről egyaránt.
3.1. Az intézet valamely munkatársa észlel szabálytalanságot
Amennyiben a szabálytalanságot az intézet valamely munkatársa észleli, köteles értesíteni az
intézet vezetőjét.
Amennyiben az intézet vezetője az adott ügyben érintett, a munkatársnak az irányító szervet kell
értesítenie.
Az intézet vezetőnek kötelessége gondoskodni a megfelelő intézkedések meghozataláról, illetve
indokolt esetben a szükséges eljárások megindításáról.
3.2. Az intézetvezető észleli a szabálytalanságot
Az intézetvezető észlelése alapján a feladat, hatáskör és felelősségi rendnek megfelelően kell
intézkedést hozni a szabálytalanság korrigálására, megszüntetésére.
3.3. Az intézet belső ellenőrzése során észlelik a szabálytalanságot
Amennyiben a belső ellenőr ellenőrzési tevékenysége során szabálytalanságot tapasztal, a
370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet rendelkezéseinek megfelelően jár el.
Az intézetnek intézkedési tervet kell kidolgoznia a belső ellenőrzés megállapításai alapján, az
intézkedési tervet végre kell hajtania.
3.4. Külső ellenőrzési szerv észleli a szabálytalanságot
A külső ellenőrzési szerv szabálytalanságra vonatkozó megállapításait az ellenőrzési jelentés
tartalmazza. A büntető-, szabálysértési, kártérítési, illetve fegyelmi eljárás megindítására okot
adó cselekmény, mulasztás vagy hiányosság gyanúja esetén az ellenőrző szervezet működését
szabályozó törvény, rendelet alapján jár el (pl. ÁSZ, az EU ellenőrzést gyakorló szervei, stb.).
A szabálytalanságra vonatkozó megállapítások alapján intézkedési tervet kell kidolgozni.
46

4. A szabálytalanság észlelését követő szükséges intézkedések, eljárások megindítása
Az intézményvezető a felelős a szükséges intézkedések végrehajtásáért.
Büntető- vagy szabálysértési ügyekben a szükséges intézkedések meghozatala az arra illetékes
szervek értesítését jelenti annak érdekében, hogy megalapozottság esetén az illetékes szerv a
megfelelő eljárásokat megindítsa.
Fegyelmi ügyekben az intézetvezető vizsgálatot rendel el a tényállás tisztázására. A
vizsgálatban való részvételre munkatársakat (indokolt esetben külső szakértőt) kér fel a
munkajogi szabályok tiszteletben tartásával.
5. Intézkedések, eljárások nyomon követése
Az intézet vezetője:
 nyomon követi az elrendelt vizsgálatokat, a meghozott döntéseket, illetve a megindított
eljárások helyzetét,
 figyelemmel kíséri az általa és a vizsgálatok során készített javaslatok végrehajtását,
 a feltárt szabálytalanság típusa alapján a további „szabálytalanság-lehetőségeket”
beazonosítja, (a hasonló projektek, témák, kockázatok meghatározása) információt
szolgáltat a belső ellenőrzés számára, elősegítve annak folyamatban lévő ellenőrzéseit,
az ellenőrzési környezetre és a vezetési folyamatokat érintő eseményekre való nagyobb
rálátást.
6. A szabálytalanság/intézkedés nyilvántartása
Az intézetvezető feladata:
 a szabálytalanságokkal kapcsolatban keletkezett
naprakész és pontos vezetéséről gondoskodik;

iratanyagok

nyilvántartásának

 egy elkülönített, a szabálytalanságokkal kapcsolatos nyilvántartásban iktatni kell a
kapcsolódó írásos dokumentumokat;
 nyilván tartja a megtett intézkedéseket, az azokhoz kapcsolódó határidőket;
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3. számú melléklet
Vagyonnyilatkozat tételi kötelezettség
Az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről szóló 2007. évi CLII. tv. alapján az
intézetben vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettsége az intézményvezető van.

48

49

Intézményvezető
I
Járóbeteg ellátás, Alapellátás

Gazdasági csoport
Gazdasági vezető

Intézményvezető helyettes
Védőnői Szolgálat
Iskolai eü. ellátás

Járóbeteg ellátás
Vezető asszisztens
Asszisztensek

Szakorvosok, Háziorvos

Asszisztensek, Ápolók

Pénzügyi ügyintéző

Munkaügyi ügyintéző

Karbantartó

Takarítók

4. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület
2018. augusztus 30-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező bizottság:

Gyomaendrődi Család- és Gyermekjóléti Központ alapdokumentumainak
jóváhagyása
Keresztesné Jáksó Éva, Pál Jánosné
Toldi Balázs polgármester
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
Az intézmény feladatköre 2018. szeptember 1. napjával módosul: ekkortól kötelező ellátni az óvodai és iskolai
szociális segítés tevékenységet a járás minden óvodájában, valamint általános és középiskolájában.
Ehhez kapcsolódóan módosításra került a gyermekvédelmi ellátásokról és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi
XXXI. törvény 40/A. §-a, valamint a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények,
valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet 25 és 26. §a.
Az intézmény EFOP-3.2.9. konstrukció keretében pilot projektként 2017. szeptember 1. napjától biztosítja a járás
területén az óvodai és iskolai szociális segítés tevékenységet. A tevékenységek kötelező bevezetésével
szükségessé válik az intézmény SZMSZ-ének és szakmai programjának módosítása. (az átdolgozott
dokumentumok az előterjesztés mellékletét képezik)
Az intézményvezető az alapdokumentumokat felülvizsgálta, a jogszabályi változásoknak megfelelően mind a
szakmai program, mind a szervezeti és működési szabályzat kiegészítésre került az óvodai és iskolai szociális
segítés feladataival.
Pál Jánosné, intézményvezető jelen előterjesztéssel kéri a fenntartót, hogy hagyja jóvá a szak mai jogszabályoknak
megfelelően aktualizált intézményi alapdokumentumokat.
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 alapdokumentumainak jóváhagyása"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Intézményirányítás
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete, mint a Gyomaendrődi Család- és Gyermekjóléti Központ
fenntartója a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 92/B. § (1) bekezdés c) pontja
valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 104. § (1) bekezdés d)
pontja alapján jóváhagyja a Gyomaendrődi Család- és Gyermekjóléti Központ szakmai programját a „Gyomaendrőd
Család- és Gyermekjóléti Központ Szakmai Program” megnevezésű dokumentum szerint, valamint szervezeti és
működési szabályzatát a „Gyomaendrőd Család- és Gyermekjóléti Központ Szervezeti és Működési Szabályzat”
megnevezésű dokumentum szerint.
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete, mint a Gyomaendrődi Család- és Gyermekjóléti Központ
fenntartója elfogadja, hogy a Gyomaendrődi Család- és Gyermekjóléti Központ Szakmai Program függelékét képezi
a mindenkor hatályos, a szakminisztérium által kiadott protokoll, illetve a módszertani intézmény által kiadott
útmutató, szakmai ajánlás.
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal

21

Gyomaendrődi Család- és
Gyermekjóléti Központ
Szakmai program

Pál Jánosné
Gyomaendrődi

Család.

Gyermekjóléti Központ

és

Tartalom
I.

A szolgáltató, intézmény neve, székhelye, telephelye; ...................................................... 3

II.

Az ellátandó célcsoport és az ellátandó terület jellemzői; ................................................. 3

III.

A szolgáltatás célja, feladata, alapelvei ........................................................................... 7

IV. A megvalósítani kívánt program konkrét bemutatása, a létrejövő kapacitások, a nyújtott
szolgáltatáselemek, tevékenységek leírása ................................................................................. 8
1.

Család-és gyermekjóléti szolgálat ............................................................................... 8

2.

Család-és gyermekjóléti központ............................................................................... 11

V. Az intézményen belüli és más intézményekkel történő együttműködés módja .................. 13
1.

Intézményen belüli együttműködés ........................................................................... 13

2.

Más intézményekkel történő együttműködés ............................................................ 14
2.1 Család- és gyermekjóléti szolgálat ............................................................................. 14
2.2 Család-és gyermekjóléti központ ............................................................................... 16

VI. A feladatellátás szakmai tartalma, módja, a biztosított szolgáltatások formái, köre,
rendszeressége, valamint a szolgáltatási típusnak megfelelően a gondozási, nevelési,
fejlesztési feladatok jellege, tartalma, módja ........................................................................... 17
VII.

Az ellátás igénybevételének módja ............................................................................... 24

VIII. A gyermekjóléti szolgáltató, intézmény szolgáltatásáról szóló tájékoztatás helyi módja
24
IX. Az igénybe vevők és a személyes gondoskodást végző személyek jogainak védelmével
kapcsolatos szabályok .............................................................................................................. 24
X.

A szolgáltatást nyújtók folyamatos szakmai felkészültsége biztosításának módja, formái
26

XI. A nevelőszülői foglalkoztatási jogviszony és a helyettes szülői jogviszony egyes
kérdéseiről szóló kormányrendeletben foglaltak szerinti alkalmassági felülvizsgálat módja .. 26

2

I.

A szolgáltató, intézmény neve, székhelye, telephelye;

Az intézmény elnevezése:
Az intézmény székhelye:
Telefon/fax száma:
E-mail címe:

II.

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

Az ellátandó célcsoport és az ellátandó terület jellemzői;

Az ellátandó célcsoport jellemzői
A család- és gyermekjóléti szolgáltatás igénybevételére jogosultak Gyomaendrőd,
Csárdaszállás és Hunya települések állandó vagy bejelentett lakosai és az itt tartózkodó
hajléktalanok.
A család- és gyermekjóléti központ szolgáltatásainak igénybevételére jogosultak a
Gyomaendrődi Járás településein (Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya, Dévaványa és
Ecsegfalva) állandó vagy bejelentett lakcímmel rendelkező lakosok és az itt tartózkodó
hajléktalanok.
A klienskör jellemzői:
- hátrányos családi helyzet
- alacsony iskolai végzettség
- megfelelő szakképzettség hiánya
- testi és lelki egészségkárosodás
- alacsony jövedelem
- életvezetési problémák
- lakhatási problémák
- életkori sajátosságok
A klienskör sajátosságai és veszélyeztető tényezői
- szocializációs hiányok
- diszkrimináció (etnikai hovatartozás miatt)
- elszigetelődés, családi diszharmónia
- szenvedélybetegségek és egyéb más deviáns viselkedésformák (alkoholizmus,
bűnözés, öngyilkosság, depresszió)
- önbizalomhiány
- passzivitás
A nehéz gazdasági helyzet a középrétegek körében is leszakadást idézett elő. Az igénybe
vevők száma nőtt, elsősorban az eseti segítségnyújtás és ügyintézés vonatkozásában.
Ellátottak problémái:
Jellemző, hogy leggyakrabban a gyermeknevelési problémák jelennek meg, de nagyon
hasonló az arány az anyagi nehézségekre vonatkoztatva is.
A mikro térségben is jellemző a magas munkanélküliség, kevés a munkalehetőség, különösen
azoknak a munkahelyeknek az aránya, ahol alacsony végzettségű munkaerőt
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foglalkoztatnának. Gyakori, hogy a családok csak transzferjövedelemmel rendelkeznek.
Emiatt már eleve nagy feszültséget okoz a mindennapi megélhetés gondja, és erre rakódnak rá
az egyéb problémák.
A szülők gyakran túl nagy szabadságot adnak gyermekeiknek, kevés a kötelezettségük, túl
sok a szabadidejük, amit csavargással, esetenként törvénybe ütköző cselekedetekkel töltenek
el. Amikor a kamaszkorból adódó természetes lázadás időszaka eljön, az addig csak
„rosszalkodó, eleven” gyermekből hirtelen „kezelhetetlen” fiatal válik, amikor már a szülő is
elismeri tehetetlenségét, csakhogy ekkor már nagyon nehéz a folyamatok visszafordítása.
A szülők illetve a család életvitele is nagy gondot jelent. Nagyon sokszor éppen a rossz
életvitelből következnek a nevelési problémák.
Sajnos magas a szülői elhanyagolás illetve a családi konfliktusok aránya is. Elhanyagolásról
akkor beszélünk, ha a szülő nem elégíti ki a gyermek életkorának megfelelő szükségleteit,
különösen az étkezés, ruházkodás illetve gondozás terén. Ennek a problémának gyökere lehet
abban is, hogy alapvetően kevés a háztartás összjövedelme, de gyakoribb az, hogy a
bevételeket nem élelmiszerre, ruházkodásra, hanem inkább dohányárura esetleg alkoholra
költik a szülők. Gyakori az is, hogy a szülőknek nincs mintájuk arra vonatkozóan, hogyan
kellene nevelniük gyermekeiket.
A családi konfliktusok leggyakrabban az anya-apa között zajlanak, de időnként egyéb
családtagok is bevonódnak, különösen a nagyszülők, illetve a gyermek növekedésével megnő
a szülő-gyermek konfliktusok aránya is.
Kisebb számban, de előfordul fogyatékosság problémaként, ilyenkor gyakori, hogy a szülő is
alacsonyabb intelligenciával rendelkezik, illetve nem tud segíteni gyermekének a mindennapi
életvitelben, valamint a tanulási hátrányok korrigálásában.
A szülők vagy egyéb családtagok szenvedélybetegsége is jelentős problémákat okozhat. A
szenvedélybetegségnél elsősorban az alkoholfüggőség jelentkezik, de egyre gyakrabban
találkozunk olyan családokkal, ahol kábítószer használata is előfordul, illetve viselkedési
függőség (számítógép, internet használat vonatkozásában) jelenik meg.
Külön kiemelendő a családon belüli erőszak, ami mindig nagyon nehezen dolgozható fel,
hiszen a gyermek éppen abban a közegben, a családjában sérül, amelynek a biztonságról, a
feltétel nélküli elfogadásról kellene szólnia.
Az ellátandó terület jellemzői
1. Család-és gyermekjóléti szolgálat által ellátott települések
- Gyomaendrőd
- Csárdaszállás
- Hunya
2. Család-és gyermekjóléti központ által ellátott települések
- Gyomaendrőd
- Csárdaszállás
- Hunya
- Dévaványa
- Ecsegfalva
Gyomaendrőd bemutatása
Gyomaendrőd Békés megye északi részén fekszik, a Hármas-Körös bal partján. 1982-ben jött
létre Gyoma és Endrőd községek egyesüléséből. Városi rangot 1989-ben kapott. 2013-tól a
Gyomaendrődi Járás székhelytelepülése. A település csendes nyugodt alföldi kisváros.
Budapesttől 160 kilométerre fekszik, autóval a 46-os főközlekedési útvonalon Mezőtúr és
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Mezőberény felől érhető el, illetve a 44-es számú főútról Szarvas és Kondoros felől, valamint
a 4-es főútról Kisújszállás és Dévaványa irányából.
A város legnagyobb munkaadója az önkormányzat, amely a gyermekjóléti, oktatási, szociális,
egészségügyi, sport és kulturális területen nyújt megélhetést a helyi humán értelmiség
számára.
A település egészségügyi ellátását 6 háziorvos, 3 gyermekorvos, 7 védőnő, és szakrendelések
biztosítják.
Az idősgondozást a Térségi Szociális Gondozási Központ végzi, mely foglalkozik bentlakásos
idősellátással, idősek klubjával, házi segítségnyújtással, étkeztetéssel, és felnőtt fogyatékosok
nappali ellátásával. A településünkön található még: Rendőrőrs, Mentőállomás, Művelődési
Ház, Könyvtár.
A városban 2 bölcsőde, 6 óvoda, 2 állami és 1 egyházi általános iskola, 1 zene- és művészeti
iskola és 2 középiskola működik kollégiummal. Működik továbbá egy általános iskolai
kollégium, ahová a külterületen lakók gyermekei járnak.
Településünk állandó lakosainak száma 2016. január 1. napján 13.674 fő a munkanélküliek
aránya közel 10% (kb. 1200 fő).
A helyi népesség döntő többsége magyar nemzetiségű, ám számottevő Gyomaendrődön a
magukat német (sváb) nemzetiséghez tartozónak vallók száma, valamint a cigány etnikumhoz
tartozók. A cigány közösség 1995 óta, a német pedig 1998 óta rendelkezik önálló kisebbségi
önkormányzattal.
Gyomaendrődön a gyermekek, és az aktív korú személyek száma csökken, míg a nyugdíjas
korú személyek száma stagnál. Nyolc év alatt 503 fővel 18 %-kal csökkent a 0-17 lakosok
száma, valamint 11 %-kal csökkent az aktív korú lakosok száma. A 60-69 éves korosztályt
vizsgálva létszámuk a fenti időszakban 18 %-kal nőtt, az idősebb korosztálynál viszont
stagnálást tapasztalunk, a nyugdíjas személyek várható életkora nem mutat településünkön
növekedést. A városunkban jelentős a külterületi lakosok száma, akik számára a
közszolgáltatások elérhetőségét kell folyamatosan biztosítani.
A két településrészen közel azonos ütemben figyelhető meg a lakosság elöregedése, a
különbség a lakosság anyagi és szociális helyzetében van, az endrődi településrészen jóval
több család szorul az önkormányzat segítségére.
Az elmúlt tíz évben évente átlagosan 130 fővel csökkent a település lakosainak a száma,
minden évben átlagosan 100 fővel többen haltak meg a településen, mint amennyien
születtek. A népesség lélekszámának visszaesése közel negyvenéves folyamat, mely az ország
területein különbözőképpen megy végbe A természetes fogyás tekintetében Békés Megye
népessége a két utolsó népszámlálás között 9,5 %-kal – országosan legnagyobb arányban –
tovább fogyott, így 2011-ben nagyjából annyian élnek a megyében, mint a 19. század végén.
Sajnos a megyei tendencia településünkön is megjelenik, hiszen az elmúlt 10 év alatt 8,5 %kal csökkent a településünkön élő személyek száma. A népesség számának csökkenése
mellett jelentősen változott a magyar lakosság korösszetétele, a gyermekkorúak számának
csökkenése mellett, nő az idős korosztály létszáma. Ez az idősödési folyamat szintén
megfigyelhető településünkön, mely nagy terhet ró az önkormányzatra, hiszen az idősek
ellátásáról fokozottabban kell gondoskodnia. A lakosságszám alakulásában jelentős szerepet
játszik még az el és bevándorlás. A település külterületein (Öregszőlő, Nagylapos) figyelhető
meg nagyobb arányú bevándorlás az alacsony ingatlanárak miatt. Az ide beköltözők nagy
része anyagilag és szociálisan rászorult személy illetve család.
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Csárdaszállás bemutatása
Csárdaszállás Békés megyében, Gyomaendrődtől kb. 15 km-re található kisközség. A falu
mellett vezet el a 46-os számú főközlekedési útvonal, valamint a Békéscsaba-Budapest vasúti
fővonal. Csárdaszállás, mint község 1952. január 1. óta önálló közigazgatási értelemben, a
közeli Köröstarcsa tanyáiból alakult ki.
A lakosság lélekszáma 2016. január 1-én 442 fő.
A településen található 1 óvoda és 1 orvosi rendelő. A településen alsó tagozat működik, a
felső tagozatos gyermekek iskolajárattal jutnak be a gyomaendrődi általános iskolákba.
A problématípusok közül a legkiemelkedőbb a munkanélküliség, emiatt sok család él rossz
anyagi körülmények között. Ehhez kapcsolódik gyakran szenvedélybetegség, elsősorban
alkoholizmus. A fiatalok iskolai tanulmányaik befejezése után jellemzően nagyobb
városokban telepednek le, a lakosság elöregedő.
Hunya bemutatása
Hunya Békés megyében, Gyomaendrődtől kb. 17 km-re található kisközség. Megközelíthető a
Gyomaendrődről Kondoros felé vezető úton autóval.
A településen található 1 óvoda és 1 orvosi rendelő, valamint 1 idősek nappali ellátását
biztosító klub. A településen lakó gyermekek általános iskolába Gyomaendrődre járnak,
ahova iskolabusz juttatja el őket.
A lakosság lélekszáma 637 fő. (2016. január 1-i adat)
A problématípusok közül a legkiemelkedőbbek a munkanélküliség és az anyagi
problémákhoz kapcsolódóan a szenvedélybetegség, elsősorban alkoholizmus. A település
tömegközlekedéssel nehezen megközelíthető.
Dévaványa bemutatása
Dévaványa jellegzetes alföldi település, a Körös és a Berettyó által határolt síkságon fekszik,
Békés megye északi részén, a Nagykunság és a Nagy-Sárrét találkozásánál. Közigazgatási
határa egyben Békés és Jász-Nagykun-Szolnok megye határa is. A Berettyó, a Kettős-,
valamint Hármas-Körös közötti síkság jellegzetes alföldi települése.
Közúton a 4. sz. főútról a kisújszállási, a 47. sz. főútról a körösladányi, a 46. sz. főútról a
gyomaendrődi leágazással érhető el. Békéscsabától 52 km távolságra fekszik. A vasúti
kapcsolatot
a
Budapest-Békéscsaba-Arad
fővonalról
leágazó
GyomaendrődKörösnagyharsány szárnyvonal biztosítja.
Állandó lakosok száma: 7622 fő 2016. január 1-én.
A településen található 1 óvoda, 1 állami és 1 egyházi általános iskola, 1 középiskola,
védőnői, háziorvosi és házi gyermekorvosi szolgálat, idősotthon, pedagógiai szakszolgálat,
gyermekotthon, művészeti iskola valamint család-és gyermekjóléti szolgálat.
A település jellemző problémái: alacsony iskolázottság és szocializáció, munkanélküliség,
ehhez kapcsolódó anyagi problémák.
A település elöregedő, a fiatalok munka reményében elvándorolnak nagyobb településekre
illetve külföldre. A település legnagyobb foglalkoztatója az önkormányzat, jellemzően
közfoglalkoztatás keretében. A település elsősorban mezőgazdasági jellegű, a
termelőszövetkezet felbomlása után 1-2 mezőgazdasági vállalkozó telepedett meg, akik
humán erőforrást nem igényelnek.

6

Ecsegfalva bemutatása
Ecsegfalva a Körös-Sárrét északi peremén fekvő település, 1949 óta önálló község. Határán
folyik a Hortobágy-Berettyó főcsatorna.
Lakosainak száma: 1157 fő (2016. január 1-i adat).
A településen található egy óvoda és egy könyvtár. A család-és gyermekjóléti szolgáltatás
feladatait a Szeghalom Kistérség Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézménye Család-és
Gyermekjóléti Szolgálata látja el.
Fő probléma a településen, hogy a munkanélküliek száma és aránya magas. A fiatalok
elvándorolnak, a lakosság elöregedő.

III.

A szolgáltatás célja, feladata, alapelvei

A szolgáltatás célja
A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 64. §-a alapján:
A családsegítés célja a szociális vagy mentálhigiénés problémák, illetve egyéb krízishelyzet
miatt segítséget igénylő személyek, családok számára olyan szolgáltatást nyújtani, mely az
ilyen helyzethez vezető okokat megelőzi, a krízishelyzetet megszünteti, valamint az
életvezetési képesség megőrzését segíti.
A Gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény alapján
a gyermekjóléti alapellátásnak hozzá kell járulnia a gyermek testi, értelmi, érzelmi és erkölcsi
fejlődésének, jólétének, a családban történő nevelkedésének elősegítéséhez, a
veszélyeztetettség megelőzéséhez és a kialakult veszélyeztetettség megszüntetéséhez,
valamint a gyermek családjából történő kiemelésének megelőzéséhez.
A gyermekjóléti szolgáltatás célja, olyan, a gyermek érdekeit védő speciális személyes
szociális szolgáltatás nyújtása, 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.
Intézményünk az általános célokon túl speciálisan az ellátási területünkre jellemző
problémákra is megoldást kíván nyújtani.
Speciális céljaink az alábbiak:
Bár ellátási területünk nem tartozik a droggal erősen fertőzött települések közé, fontos célunk
a drog terjedésének megakadályozása érdekében a drogprevenció. Intézményünk munkatársa
a Kábítószerügyi Egyeztető Fórum titkára, aktívan részt veszünk a Fórum munkájának
koordinálásában, programokat szervezünk és tartunk az itt élő és tanuló diákok, valamint
szülők és pedagógusok részére.
A dolgozó szülők számára segítséget nyújtunk, hogy gyermekeiket a nyári szünet ideje alatt is
biztonságban tudhassák, ehhez több hétig tartó nyári napközit szervezünk.
Nagyon fontosnak tartjuk, hogy az ellátandó települések lakói ismerjék intézményünk
munkáját és munkatársaink személyét, ezzel is segítve a bizalmas segítő kapcsolat kialakítását
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esetleges probléma esetén. Ennek érdekében rendszeresen szervezünk különböző
rendezvényeket, szabadidős programokat, és aktívan részt veszünk a társintézmények
programjain is.
Az ellátási területünkön kiemelt figyelmet fordítunk a téli időszakban a hajléktalansággal
veszélyeztetett emberekre, illetve a kihűléses esetek megelőzésére. Ehhez kapcsolódóan
intézményünkben rendelkezésre áll 7 db fatüzelésű kályha, melyek időszakosan
kihelyezhetők, illetve krízishelyzetben fát is kapnak a rászorulók.
Kiemelt fontosságot tulajdonítunk szolgáltatásaink fejlesztésének, illetve új szolgáltatások
bevezetésének. Ehhez kapcsolódóan folyamatosan figyeljük a pályázati lehetőségeket.
Intézményünk dolgozói képzettséggel és tapasztalattal rendelkeznek Uniós és hazai
pályázatok elkészítésében és megvalósításában is.
A szolgáltatás alapelvei





IV.

Önkéntesség: A hatóság által együttműködésre kötelezett kliensek kivételével, a
szolgáltatást mindenki önkéntesen veheti igénybe.
Titoktartás: A Szociális Munka Etikai Kódexe alapján a szociális munkás az
általános adatvédelmi szabályokon túl is köteles biztosítani a titoktartást és az
információk felelős kezelését, de társadalmi felelőssége vagy egyéb kötelezettségek
módosíthatják ezt a felelősségét, amit mindenkor a kliens tudomására kell hoznia. A
titoktartás minden szóbeli, írásbeli, hang- és képanyagra rögzített, és az azokból
kikövetkeztethető információkra, az esettanulmányokra, esetismertetésekre és
publikációkra is vonatkozik.
Adatkezelés: Adatkezelésnél és nyilvántartásnál a Szociális Munka Etikai Kódexe és
az információs önrendelkezési jogról és az információs szabadságról szóló 2011. évi
CXII. törvény előírásai szerint járunk el , különös tekintettel az adatok védelmére, a
szolgáltatást igénybevevők és a szolgáltatást nyújtók jogaira, és az adatvédelmi
nyilvántartás vezetésére vonatkozó előírásokra. Személyes adatokat csak kivételes
esetekben szolgáltatunk ki, pl. tudományos, vagy statisztikai célra.

A megvalósítani kívánt program konkrét bemutatása, a
létrejövő kapacitások, a nyújtott szolgáltatáselemek,
tevékenységek leírása

1. Család‐és gyermekjóléti szolgálat
Családsegítés a gyermekjóléti szolgáltatással együtt a család- és gyermekjóléti szolgálat
keretében működik.
A családsegítés és gyermekjóléti szolgáltatási feladatainkat tájékoztatás nyújtásával, szociális
segítőmunkával, valamint más személy, illetve szervezet által nyújtott szolgáltatások,
ellátások közvetítésével látjuk el.
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 családsegítés keretében nyújtható segítségről.
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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) 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 segítő
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.
b) Szervezési, szolgáltatási és gondozási feladataink körében
-

folyamatosan figyelemmel kísérjük a településeken élő gyermekek szociális helyzetét,
veszélyeztetettségét,
meghallgatjuk a gyermek 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,
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-

-

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
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 anyaát, 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.

c) 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.
d) Feladataink a kialakult veszélyeztetettség megszüntetése érdekében
 a gyermekkel és családjával végzett szociális segítő munkával elősegíteni a gyermek
problémáinak rendezését, a családban jelentkező működési zavarok ellensúlyozását,
 részt veszünk a családi konfliktusok megoldásában, különösen a válás, a
gyermekelhelyezés és a kapcsolattartás esetében,
 Szükség esetén kezdeményezzük egyéb gyermekjóléti alapellátások, szociális
alapszolgáltatások, egészségügyi ellátások, vagy pedagógiai szakszolgálatok
igénybevételét,
A segítségnyújtás formái:
 Szociális segítő munka, egyéni esetkezelés: a klienssel az ellátás kezdetén
együttműködési megállapodást kötünk, és gondozási tervet készítünk. A gondozási
tervben rögzítjük a megoldandó feladatokat, felelősökkel és határidőkkel. Jellemzően
ilyen tevékenység: családsegítés és gyermekjóléti szolgáltatás keretében végzett
szociális segítő munka és a pszichológiai tanácsadás.
 Csoportokkal végzett szociális munka: aktív korúak beilleszkedési programján belül és
azon kívül csoportokkal végzett szociális munka is folyik intézményünkben. Ennek
során hasonló helyzetben levő, közös célokat megfogalmazó kliensekkel
foglalkozunk.
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 Eseti segítségnyújtás: ilyen esetekben nem kötünk együttműködési megállapodást a
klienssel. Jellemzően az egyszeri segítségnyújtást követően az igénybevevő önállóan
intézi, rendezi problémáját és nem igényel további segítséget. A klienssel közösen
keressük meg a megoldási lehetőségeket.
 Ügyintézés: informális, adminisztratív tevékenység.
A segítség során pénzbeli ellátás nyújtására nincs lehetőség. A szolgáltatások igénybe vétele
térítésmentes.

2. Család‐és gyermekjóléti központ
A gyermekvédelmi gondoskodás keretébe tartozó hatósági intézkedésekhez kapcsolódó, a
gyermekek védelmére irányuló tevékenységet látunk el, amelynek keretében
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 járás területén működő család- és gyermekjóléti szolgálat feladatainak szakmai támogatása
érdekében
o havi rendszerességgel esetmegbeszélést tartunk a szolgálatokkal illetve szükség szerint
konzultációs lehetőséget biztosítunk.
o tájékoztatjuk a szolgálatokat a központ által nyújtott szolgáltatásokról, az azt érintő
változásokról, illetve a járás területén elérhető, más személy, illetve szervezet által
nyújtott, közvetíthető szolgáltatásokról, ellátásokról.
o A gyermekvédelmi gondoskodás keretébe tartozó hatósági intézkedésekhez kapcsolódó - a
gyermekek védelmére irányuló tevékenységek ellátás során - amennyiben a család- és
gyermekjóléti szolgálat feladatkörébe tartozó szolgáltatás szükségességét észleljük, akkor
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bevonjuk a család- és gyermekjóléti szolgálatot a szolgáltatás nyújtásába, egyéb esetben
felhívjuk a család- és gyermekjóléti szolgálatot a szolgáltatás nyújtására.
A központban dolgozó esetmenedzser szociális diagnózist készít, mely tartalmazza
 a család szociális helyzetének átfogó vizsgálatát
 a vizsgálat alapján igénybe venni javasolt szociális szolgáltatásokat
 jogosultságunk függvényében szociális diagnózist készítünk a meghatározó szerepet
betöltő szolgáltatást nyújtó szolgáltatóra vonatkozóan, melynek elkészítése során
bevonjuk a nem járásszékhely településen működő családsegítést ellátó szolgáltatót is
A központ a gyermek családban nevelkedésének elősegítése, veszélyeztetettségének
megelőzése érdekében a gyermek igényeinek és szükségleteinek megfelelő önálló egyéni és
csoportos speciális szolgáltatásokat, programokat nyújt, amelynek keretében biztosít
o utcai és - ha a helyi viszonyok azt indokolják - lakótelepi szociális munkát,
o kapcsolattartási ügyeletet, ennek keretében közvetítői eljárást,
o gyermekvédelmi jelzőrendszeri készenléti szolgálatot,
o jogi tájékoztatásnyújtást és pszichológiai tanácsadást,
o családkonzultációt, családterápiát, családi döntéshozó konferenciát,
o óvodai és iskolai szociális segítő tevékenységet.
A központban dolgozó óvodai és iskolai szociális segítő a gyermek veszélyeztetettségének
megelőzése érdekében a szociális segítő munka eszközeivel támogatást nyújt a köznevelési
intézménybe járó gyermeknek, a gyermek családjának és a köznevelési intézmény
pedagógusainak.
Munkája során segíti a gyermek:
- szociális kompetenciáinak növelését,
- köznevelési intézménybe való beilleszkedését
- tanulmányi kötelezettségének teljesítéséhez szükséges kompetenciái fejlesztését
- beiskolázásához, tanulmányi előmeneteléhez, későbbi munkavállalásához kapcsolódó
lehetőségei kibontakoztatását,
- mulasztásának, tanulmányi kötelezettségének teljesítését akadályozó tényezők
észlelését és feltárását,
- veszélyeztetettségének kiszűrését prevenciós eszközök alkalmazásával, valamint az
észlelő-és jelzőrendszer hatékony működésének segítségével.
Feladatellátása körében segíti a gyermek családja és a gyermek, valamint a család és a
köznevelési intézmény között kialakult konfliktusok feloldását, a gyermek családját a
gyermek óvodai és iskolai életét érintő kérdésekben, nevelési problémák esetén.
Ha a köznevelési intézmény foglalkoztat gyermek- és ifjúságvédelmi felelőst, az intézményt
érintő gyermekvédelmi feladatokat az óvodai és iskolai szociális segítő a gyermek- és
ifjúságvédelmi felelőssel együttműködésben látja el.
Az óvodai és iskolai szociális segítő szolgáltatás ellátásának kereteit a család- és
gyermekjóléti központ és a köznevelési intézmény között kötött együttműködési
megállapodást adja.
Az óvodai és iskolai szociális segítő munkája során segíti a pedagógusokat, érzékenyítő és
tudást fejlesztő programokat szervez a tantestület tagjai számára, részt vesz az iskolai
rendezvényeken, együttműködik az iskolai szakemberekkel, szülők közösségekkel, illetve a
partner intézményekkel.
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V. Az intézményen
együttműködés módja

belüli

és

más

intézményekkel

történő

1. Intézményen belüli együttműködés
Személyi feltételeink
Család- és Gyermekjóléti
Szolgálat

Család- és Gyermekjóléti
Központ

Helyettes szülői tevékenység

közalkalmazotti jogviszonyban
4 fő családsegítő

1 fő intézményvezető
(szakvizsgázott szociális
munkás)

(3 fő szociális munkás,
1 fő szociálpedagógus)

2 fő esetmenedzser
(1 fő szociális munkás
1 fő szociálpedagógus)
1 fő óvodai és iskolai szociális
segítő
(2018. szeptember 1-től)
megbízásos jogviszonyban

1 fő helyettes szülő
(megállapodásban foglaltak
szerint)

2 fő tanácsadó
(1 fő klinikai szakpszichológus
1 fő jogász)
1,5 fő óvodai és iskolai
szociális segítő
(1 fő szociális munkás, 0,5 fő
szociológus 2019. február 28-ig
EFOP-3.2.9-16 pályázati
konstrukcióban foglalkoztatva)
Esetmegbeszélés intézményen belül
A szolgálat segítő szolgáltatást nyújt, a szociális munka eszközeivel és módszerével, ezen
kívül szervezési és gondozási tevékenységet végez, egyének és csoportok részére. A segítő
munka hatékony ellátása érdekében esetmegbeszéléseket tart. Az esetmegbeszélések havi 1-2
alkalommal kerülnek megrendezésre. A megbeszéléseket az intézményvezető vezeti le.
Intézményen belüli esetmegbeszélések alkalmával a segítő munka esetvezetési kérdései
kerülnek megvitatásra.
Ezen megbeszélések elsődleges célja, a segítő munka során felmerülő dilemmák, személyes
érzések, problémák megértése a segítő munkát végző szakemberek csoportjának
részvételével. Az esetet hozó szakember lehetőséget kaphat az érzelmi-indulati tényezők
helyes kezelésére, illetve a konkrét esetvezetéssel kapcsolatos, más szakemberektől jövő
szubjektív, tárgyilagos nézőpontokról. A probléma megoldásához instrukciókat kaphat,
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megoldási javaslatokkal gazdagodhat. Az esetvezetéssel kapcsolatosan felmerülő
sikertelenségek elemzésének az elsődleges helyszínéül is szolgál az esetmegbeszélés.
Az esetmegbeszélés tartalmi elemei:
- Az esetet hozó szakember tájékoztatást ad a konkrét esetről.
Itt ismertetni kell az eset kezdetének az idejét, a szolgáltatás igénybevételének a módját,
mi a feltérképezett probléma, a kliens és családjának a viszonyulását a problémához.
- A kliens és családjának bemutatása, jellemzése.
A szociális és családi háttér ismertetésével történik, megemlítve az iskolázottságot, a
foglalkozást, életkort, jövedelmi viszonyokat, lakás és életkörülményeket.
- A család érzelmi kötelékeinek, viszonyulásának bemutatása.
Itt ki kell térni a családon belüli és a családon kívüli viszonyokra.
- A kliensnek és családjának más intézményekkel való viszonyának bemutatása.
Van-e, vagy volt-e már kapcsolata eddig más segítő intézménnyel?
Ha volt, az milyen eredménnyel zárult?
A fentiek ismertetése után az esethozó érzelmi, indulati viszonyulásait vázolja fel a
kollégáknak a konkrét eset vonatkozásában. A következőkben kerül megbeszélésre a
kompetenciahatárok meghúzása, és az ezektől várható változások felvázolása. (Ez
természetesen még csak elméleti feltételezés.)
A probléma megoldása érdekében szükséges a változtatásokhoz való viszonyulásokat
feltérképezni.
Az esetmegbeszélések alkalmával a változtatások jellegét és irányát, valamint az esetleg
szükséges más szakemberek bevonásának lehetőségét és indokoltságát kell meghatározni.
Figyelni kell, hogy milyen akadályok keletkezhetnek a feladatmegoldás során, illetve ezeket
milyen módon lehet kompenzálni.
A kialakult helyzetet és a megoldási lehetőségeket is több szempontból kell vizsgálni és
elemezni. Meg kell határozni a szociális segítő munka konkrét eszközeit és módszereit a
változás érdekében.
Az esetmegbeszélések alkalmával értékeljük az elhangzottakat, a jelenlevők beszámolnak
érzéseikről és a folyamat egészéről. A közvetlen szakmai munkacsoport egységesítésének fő
fórumául szolgálnak az esetmegbeszélések, valamint a segítő szakemberek „kiégésének”
megakadályozásában is kulcsfontosságú szerepük van.
Ismertetésre kerül a már folyamatban levő segítő tevékenység jelenlegi állapota, a család
együttműködésének felvázolása.
A szakemberek kérdéseket tesznek fel egymásnak, a problématerület teljes feltérképezésének
céljából.

2. Más intézményekkel történő együttműködés
2.1 Család‐ és gyermekjóléti szolgálat
A család- és gyermekjóléti szolgálat a gyermekek veszélyeztetettségének megelőzése, a
kialakult veszélyeztetettség megszüntetése érdekében veszélyeztetettséget észlelő és jelző
rendszert működtet.
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A feladatok ellátása és koordinálása a települési jelzőrendszeri felelős feladata.
Ennek keretében:
- figyelemmel kíséri a településen élő családok, gyermekek, személyek
életkörülményeit, szociális helyzetét, gyermekjóléti és szociális ellátások,
szolgáltatások iránti szükségletét, gyermekvédelmi vagy egyéb hatósági beavatkozást
igénylő helyzetét,
- a jelzésre köteles szervezeteket felhívja jelzési kötelezettségük írásban - krízishelyzet
esetén utólagosan - történő teljesítésére, veszélyeztetettség, illetve krízishelyzet
észlelése esetén az arról való tájékoztatásra,
- tájékoztatja a jelzőrendszerben részt vevő további szervezeteket és az ellátási területén
élő személyeket a veszélyeztetettség jelzésének lehetőségéről,
- fogadja a beérkezett jelzéseket, felkeresi az érintett személyt, illetve családot, és a
szolgáltatásairól tájékoztatást ad,
- a probléma jellegéhez, a veszélyeztetettség mértékéhez, a gyermek, az egyén, a család
szükségleteihez igazodó intézkedést tesz a veszélyeztetettség kialakulásának
megelőzése, illetve a veszélyeztetettség megszüntetése érdekében,
- az intézkedések tényéről tájékoztatja a jelzést tevőt, feltéve, hogy annak személye
ismert, és ezzel nem sérti meg a Gyvt. 17. § (2a) bekezdése szerinti zárt adatkezelés
kötelezettségét,
- a beérkezett jelzésekről és az azok alapján megtett intézkedésekről heti
rendszerességgel jelentést készít a család- és gyermekjóléti központnak,
- a
jelzőrendszeri
szereplők
együttműködésének
koordinálása
érdekében
esetmegbeszélést és szakmaközi megbeszélést szervez, az elhangzottakról feljegyzést
készít,
- egy gyermek, egyén vagy család ügyében, a kijelölt járási jelzőrendszeri tanácsadó
részvételével, lehetőség szerint az érintetteteket - beleértve az ítélőképessége
birtokában lévő gyermeket - és a velük foglalkozó szakembereket is bevonva
esetkonferenciát szervez,
- éves szakmai tanácskozást tart és éves jelzőrendszeri intézkedési tervet készít, és
- a kapcsolati erőszak és emberkereskedelem áldozatainak segítése érdekében
folyamatos kapcsolatot tart az Országos Kríziskezelő és Információs
Telefonszolgálattal
Esetkonferencia külső szereplőkkel:
Az esetmegbeszélés állandó meghívottja az adott gyermek vagy gyermekek ügyében illetékes
védőnő, a bölcsőde, óvoda munkatársa, iskolai gyermek- és ifjúságvédelmi felelős, illetve a
nevelési tanácsadó munkatársa, valamint a járási jelzőrendszeri tanácsadó.
Az esetmegbeszélésre a fiatalkorúak pártfogó felügyelőjét meg kell hívni, ha olyan család
ügyét tárgyalják, melynek bármely tagja fiatalkorúak pártfogó felügyelete alatt áll.
A gyermekvédelmi rendszerhez kapcsolódó más személyeket, illetve intézmények képviselőit
szükség szerint kell meghívni, így különösen akkor, ha részvételük az egyes gyermekkel
kapcsolatos probléma megoldásához, illetve a gyermekek nagyobb csoportját érintő
veszélyeztető tényezők megszüntetését célzó cselekvési terv kidolgozásához szükséges.
Szakmaközi megbeszélés
A család- és gyermekjóléti szolgálat és a jelzőrendszer tagjainak képviselői között, előre
meghatározott témakörben, évente legalább hat alkalommal szakmaközi megbeszélést kell
szervezni.
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A szakmaközi megbeszélésre meg kell hívni a gyermekvédelmi jelzőrendszer azon tagjait,
akik részvétele a gyermekek nagyobb csoportját érintő veszélyeztető tényezők megszüntetését
célzó cselekvési terv kidolgozásához szükséges.
Éves szakmai tanácskozás:
A család-és gyermekjóléti szolgálat minden év február 28-ig tanácskozást szervez, amelyen
- a jelzőrendszer tagjainak írásos tájékoztatóit figyelembe véve átfogóan
értékelik a jelzőrendszer éves működését,
- áttekintik a település gyermekjóléti alapellátásának valamennyi formáját, és
szükség szerint javaslatot tesznek működésük javítására.
A szakmai tanácskozásra meg kell hívni:
- az ellátott települések polgármestereit, a képviselő-testületek tagjait és a jegyzőket,
- a gyermekjóléti alapellátást és a szociális alapszolgáltatást nyújtó szolgáltatások
fenntartóit,
- a településen szociális, gyermekjóléti, gyermekvédelmi ellátást biztosító intézmények
képviselőit,
- a jelzőrendszer tagjainak képviselőit,
- a gyámhivatal munkatársait,
- a fiatalkorúak pártfogó felügyelőjét, megelőző pártfogó felügyelőjét, és
- a gyermekvédelmi és gyámügyi feladatkörében eljáró fővárosi és megyei
kormányhivatalban működő gyermek- és ifjúságvédelmi koordinátort.
Az éves jelzőrendszeri intézkedési tervet a család- és gyermekjóléti szolgálat az éves szakmai
tanácskozást követően minden év március 31-éig készíti el.
Az intézkedési terv tartalmazza
- a jelzőrendszeri tagok írásos beszámolójának tanulságait,
- az előző évi intézkedési tervből megvalósult elemeket,
- az éves célkitűzéseket, és
- a településre vonatkozó célok elérése és a jelzőrendszeri működés hatékonyságának
javítása érdekében tervezett lépéseket.
A szolgálat kapcsolatot tart továbbá minden olyan szereplővel, aki a kliens problémájának
megoldásában releváns közreműködő lehet.
Ha a család- és gyermekjóléti szolgálat a jelzőrendszer működtetése körében a család- és
gyermekjóléti központ feladatkörébe tartozó vagy szakmai támogatását igénylő esetről szerez
tudomást, haladéktalanul megkeresi a család- és gyermekjóléti központot.
2.2 Család‐és gyermekjóléti központ
A család-és gyermekjóléti központ koordinálja a család-és gyermekjóléti szolgálat által
működtetett veszélyeztetettséget észlelő és jelző rendszert.
A feladat ellátása a járási jelzőrendszeri tanácsadó feladata.
A jelzőrendszer járási szintű koordinálása körében a család- és gyermekjóléti központ
- koordinálja a járás területén működő jelzőrendszerek munkáját,
- szakmai támogatást nyújt a szakmaközi megbeszélések, az éves szakmai tanácskozás
szervezéséhez, valamint az éves jelzőrendszeri intézkedési tervek elkészítéséhez és
összehangolásához,

16

-

összegyűjti a települések jelzőrendszeri felelősei által készített helyi jelzőrendszeri
intézkedési terveket,
a család- és gyermekjóléti szolgálat 9. § (7) bekezdése szerinti megkeresése alapján
segítséget nyújt, szükség esetén intézkedik,
segítséget nyújt a jelzőrendszer tagjai és a család- és gyermekjóléti szolgálat közötti
konfliktusok megoldásában,
megbeszélést kezdeményez a jelzőrendszerek működésével kapcsolatban,
megteszi a Gyvt. 17. § (4) bekezdése szerinti jelzést, és
a kapcsolati erőszak és emberkereskedelem áldozatainak segítése érdekében
folyamatos kapcsolatot tart az Országos Kríziskezelő és Információs
Telefonszolgálattal.

A család- és gyermekjóléti központ a járás területén működő család- és gyermekjóléti
szolgálat feladatainak szakmai támogatása érdekében
- havi rendszerességgel esetmegbeszélést tart a szolgálatok számára és szükség szerint
konzultációt biztosít, és
- tájékoztatja a szolgálatokat az általa nyújtott szolgáltatásokról, az azt érintő
változásokról, illetve a járás területén elérhető, más személy, illetve szervezet által
nyújtott, közvetíthető szolgáltatásokról, ellátásokról.

VI.

A feladatellátás szakmai tartalma, módja, a biztosított
szolgáltatások formái, köre, rendszeressége, valamint a
szolgáltatási típusnak megfelelően a gondozási, nevelési,
fejlesztési feladatok jellege, tartalma, módja

A családok gondozásának elsődleges módszere az egyéni esetkezelés, szociális segítő munka.
A klienssel történő kapcsolatfelvétel történhet a szolgálat irodájában, vagy a kliens
otthonában. A klienseknek csak egy része keresi meg önként a segítő intézményt, többeket a
jelzőrendszer tagjai irányítanak az intézményhez..
Az emberek segítő munkával kapcsolatos elképzelései többnyire bizonytalanok, akik nem
önkéntesen keresik fel az intézményt gyakran elutasítóak. A kapcsolatfelvétel során az első,
legfontosabb feladat oldani a feszültséget, támaszt nyújtani, megerősíteni a klienseket abban,
hogy gondjait megfogalmazhatja. Az első találkozás a probléma megfogalmazása, feltárása,
ebből kell megérteni a helyzetét, az adott körülményeket. Az első interjú rendszerint hosszabb
időt vesz igénybe azért, hogy valamennyi lényeges tényt feltárjunk. Ekkor kerül sor az
együttműködési megállapodás megkötésére is. A megkötéstől számított 15 napon belül kell
elkészíteni a további adminisztrációt.
Ennek során a kliens megfogalmazza problémáját. A családsegítő irányított beszélgetéssel
segíti elő azoknak a tényezőknek a feltárását, melyek a kialakult helyzetért felelősek.
Ha a családsegítő megítélése szerint a probléma megoldása érdekében egyéb szolgáltatás
igénybevétele is szükséges, erre javaslatot tesz, és közvetít a szolgáltatás elérésében.
Az ügyféllel való kapcsolattartás történhet személyesen, az otthonában vagy az intézmény
irodájában, illetve telefonbeszélgetés útján.
A folyamat egésze során időről időre szükség van az egész kapcsolatrendszer átgondolására.
A gondozási folyamat értékelése félévente történik.
Amennyiben a kitűzött cselekvési terv alapján nem sikerül megoldani a problémákat, a
sikertelenség okait felvázolva meg kell fogalmazni a szükséges változtatásokat.
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Az eset értékelésénél a családsegítő és a kliens közösen számadást készít arról, hogy mit értek
el, mi az, amit a kliens hosszabb távon is hasznosítani tud, és mi az, ami nem oldódott meg.
Utóbbiak kapcsán olykor szükségessé válik az eset átadása, vagy a szerződés újrafogalmazása
és a segítő munka továbbvitele új feltételek között.
A szolgálat által végzett szociális segítő munka során sor kerülhet az esetátadásra. Az
esetgazda esetei ilyenkor egy másik szakemberhez kerülnek. Ennek oka lehet személyi
változás, intézményen belüli átszervezés valamint személyes okai is lehetnek a váltásnak.
Ez utóbbi esetben a segítő szakember esetleges bevonódásáról lehet szó, amely miatt úgy érzi,
hogy nem tud vagy nem képes szakmailag helyes lépéseket tenni az adott ügyben a személyes
érzései miatt. Ilyen esetekben a szakember ezt köteles jelezni az intézményvezetőnek, mert a
kialakult helyzet nagyban hátráltatja a szociális segítő munka eredményességét. Az esetátadás
előtt indokolt egy esetmegbeszélést tartani a team tagjainak részvételével, ahol az eset
ismertetésre és megbeszélésre kerül. Ha a folyamat végeztével az esetet hozó szakember
érzései változatlanok, valamint a munkacsoport tagjai véleménye szerint is indokolt egy
másik szakember kijelölése, akkor ez az intézményvezető hozzájárulásával történhet meg.
A segítő személyének változásáról a klienst korrekten tájékoztatni kell, és az új segítő
szakember bemutatása is meg kell, hogy történjen.
Az esetátadás előtt a távozó szakembernek ismertetni kell az ügy jelenlegi állását, az elért és a
még megvalósításra váró feladatokat az új esetgazdával.
Az esetátadáson az intézményvezető valamint a szolgálat érintett munkatársai vesznek részt.
Az eset átadását az esetnaplóban rögzíteni kell.
Amennyiben a gondozási terv alapján a feltérképezett problémák megoldódnak, az
elérhetőségek és további szolgáltatások lehetőségének megadásával az eset lezárásra kerül.
A lezárás az intézményvezető jóváhagyásával, az esetnaplóban dokumentálva történik.
Az intézményben a segítségnyújtás során pénzbeli ellátás nyújtására nincs lehetőség. A
szolgáltatások igénybe vétele térítésmentes.
Ellátási területünkön biztosított szolgáltatások:
a. a családok segítése érdekében veszélyeztetettséget és krízishelyzetet észlelő
jelzőrendszer működtetése
Az eddig a családsegítés és a gyermekjóléti szolgálat által külön működtetett jelzőrendszer
integrálásával megvalósul a teljes ellátási terület lefedése.
Az éves szakmai tanácskozáson már a teljes jelzőrendszer kapott tájékoztatást az új
feladatokról. Az eddigi tapasztalatok és a jelzőrendszeri tagok beszámolói alapján elkészített
éves intézkedési terv foglalja magában a tapasztalt problémákat és a megoldási stratégiát.
A szakmaközi megbeszéléseket a beszámolókban és a jelzőrendszeri tagok által
megfogalmazott témákban tartjuk. Jogszabályi változások esetén az érintett jelzőrendszeri
tagok számára rövid időn belül tartunk megbeszéléseket.
Ellátási területünkön viszonylag kicsi a települések lélekszáma, nagyon jelentős a személyes
ismeretség, kapcsolatunk a jelzőrendszeri tagok többségével napi-heti szintű, ami nagyban
megkönnyíti a jelzőrendszer működtetését.
A jelzések megtehetők személyesen, telefonon vagy írásban, az intézmény elérhetőségein.
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A jelzéseket az aktuálisan ügyeletet ellátó munkatárs fogadja, és mérlegeli az eset
súlyosságát. Amennyiben jelzőrendszeri tagtól érkezik a jelzés, felhívja a figyelmet a jelzés
írásban történő megküldésére is.
Ha azonnali intézkedés szükséges, akkor a jelzésben szereplő információkról tájékoztatja az
intézményvezetőt vagy helyettesét és egyeztetik a további teendőket. Amennyiben nem
igényel azonnali intézkedést, a jelzésről feljegyzés készül, az intézményvezető eldönti, melyik
családsegítő munkatárs kapja az esetet, és ő végzi a további feladatokat.
Az intézkedések megtétele után az illetékes családsegítő visszajelzést küld a jelzést tevő
számára, amennyiben ismert és kéri.
A jelzésekről a jelzőrendszeri felelős heti jelentést ír, és továbbítja a jelzőrendszeri tanácsadó
felé.
A téli krízisidőszakban fokozottabb a jelzőrendszer feladata. Ilyenkor egy mobil telefon áll
rendelkezésre, melyet a jelzőrendszer tagjai (mezőőrök, településőrök, rendőrök, polgárőrök,
tanyagondnokok) ismernek, és ezen a nap 24 órájában jelezhetnek, ha veszélyeztetett
emberről vagy családról szereznek tudomást. Ilyen esetben intézményünk munkatársa részt
vesz a probléma megoldásában, szükség szerint intézkedik pl. hajléktalanszállóra szállításról.
Az intézmény a jelzőrendszeri tagok jelzései alapján összeállította a hajléktalansággal és/vagy
kihűléssel fenyegetettek listáját (veszélyeztetettségi lista). Itt jellemzően idős, egyedül élő
személyek szerepelnek.
A tél elején, illetve a hidegebb időszakokban intézményünk munkatársa bejáráson egy
polgárőrrel végiglátogatja azokat az embereket, akik a veszélyeztetett listán szerepelnek.
Felmérik aktuális állapotukat, illetve megadják a krízis telefon számát, hogy probléma esetén
azon jelezzenek. A veszélyeztetettségi listát folyamatosan felülvizsgáljuk és aktualizáljuk.
b. szociális, életvezetési, és mentálhigiénés tanácsadás
A tanácsadások többsége egyénileg illetve családi körben történik. Ha több kliensnek is
hasonló a problémája, akkor csoportot szervezünk adott témakörben.
Tapasztalataink szerint a nehézségek leggyakrabban gyermekneveléssel, illetve
pénzkezeléssel kapcsolatban jelentkeznek.
c. az anyagi nehézségekkel küzdők számára a pénzbeli, természetbeni ellátásokhoz,
továbbá a szociális szolgáltatásokhoz való hozzájutás megszervezése
Az intézmény munkatársai napi kapcsolatban állnak a polgármesteri illetve a járási hivatal
dolgozóival minden ellátott település vonatkozásában. A kitöltendő adatlapok elektronikusan
rendelkezésre állnak, azok nyomtatásában és kitöltésében segítünk a klienseknek. A
rendkívüli támogatások esetében a hivatalok kikérik a véleményünket, és javaslatunk esetén
támogatják a klienseket.
A Térségi Szociális Gondozási Központ Tanyagondnoki és Támogató Szolgálattal is
rendelkezik, így szükség esetén megoldható a kliensek szállítása is a szolgáltatásokhoz való
hozzáférés biztosítása érdekében.
Felmértük az ellátási területünkön működő civil szervezeteket, melyek céljai hasonlóak
intézményünkéhez. Felvettük velük a kapcsolatot, és kölcsönösen segítjük egymás munkáját.
Vannak olyan civil szervezetek, melyek programokat szerveznek, ezekben igény szerint
segítünk. Ezen kívül gyakran kérik a segítségünket adományok osztásában, a rászorulók
megtalálásában is.
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Intézményünk munkatársa részt vett a Helyi Esélyegyenlőségi Program kidolgozásában és
felülvizsgálatában, ahol a helyi problémákra specifikus megoldási javaslatokat dolgoztak ki.
d. a családban jelentkező működési zavarok, illetve konfliktusok megoldásának
elősegítése
A család diszfunkcionalitása lehet időszakos vagy tartós. Az első esetben többnyire egy adott
élethelyzetről, esetenként krízisről beszélünk, mely az addig egészségesen működő család
életét felborítja. Tartós működési zavar hátterében gyakran áll valamely családtag
szenvedélybetegsége, esetleg más krónikus betegség.
Intézményünk a kóros működésről, konfliktusokról többnyire a jelzőrendszer tagjain keresztül
értesül. Ilyenkor a családdal felvéve a kapcsolatot családi konzultációt, megbeszéléseket
szervezünk az okok kiderítésére és megoldására. Amennyiben megítélésünk szerint
szükséges, más szakembereket is bevonunk a folyamatba: pszichológus, orvos, addiktológus
stb.
Konfliktusok történhetnek a családon belül is, de egyre gyakoribb az intézményekben,
különösen iskolákban előforduló konfliktus, mely történhet a gyermekek között, vagy a
pedagógus és a gyermek között.
Ezekben az esetekben a jelzés alapján felvesszük a kapcsolatot az érintettekkel, és külső
konzulensként segítjük a konfliktus feloldását. A külső, a konfliktusba nem bevonódott
személy racionálisabban látva a konfliktus forrását segítséget tud nyújtani abban az esetben is,
ha az érintettek már reménytelennek látják a helyzetet.
Meghívásra részt veszünk az iskolákban szervezett esetmegbeszéléseken, illetve
intézményünk hívja össze az érintetteket. Szükség esetén más szakembereket: pszichológus,
rendőr is bevonunk az esetmegbeszélésbe.
Felkérésre tájékoztató előadásokat tartunk az oktatási intézményekben gyermekek,
pedagógusok és szülők számára is.
e. felkérésre környezettanulmány készítése
Leggyakrabban a Járási Gyámhivatal felkérésére készítünk környezettanulmányt a gyámság
és gondnokság alatt állók családjaiban, illetve a Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal
kérésére a halmozottan hátrányos helyzet megállapításához.
Ezen kívül más társszervek (pl. kórház, rendőrség) munkáját is segítjük a pontos
környezettanulmányokkal.
f. a tartós munkanélküliek, a fiatal munkanélküliek, a lakhatási problémával küzdők, a
fogyatékossággal élők, a szenvedélybetegek, ill. egyéb szociálisan rászorult személyek
és családjaik részére tanácsadás nyújtása
Több éven keresztül a szociális segélyben részesülők számára kötelező volt az együttműködés
a családsegítő szolgálattal. Bár ez a kötelezés már nincs érvényben, a korábbi kötelezettek
továbbra is rendszeresen bejárnak az intézménybe.
Heti rendszerességgel kapunk tájékoztatást a járási hivatal foglalkoztatási osztályától
képzésekkel és munkalehetőséggel kapcsolatban, melyet megosztunk klienseinkkel is.
Azok számára, akik még visszakerülhetnek az elsődleges munkaerő-piacra, egyéni és
csoportos felkészítést tartunk álláskeresési technikák vonatkozásában.
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Az intézmény pszichológusa addiktológiai tapasztalatokkal is rendelkezik, így azon
szenvedélybetegeknek, akiknek az ambuláns tanácsadás elegendő, nem kell vidékre járniuk.
g. közösségfejlesztő
készségfejlesztés

programok

szervezése,

valamint

egyéni

és

csoportos

Különböző korosztályok számára szervezünk csoportokat önismeret és személyiségfejlesztés
témakörében.
Jellemzően az iskolás korosztály érhető el könnyebben, különösen az iskolai szünetekben,
számukra az önismereten kívül pénzkezelési ismeretek témakörében szervezünk csoportos
foglalkozást.
Kapcsolatban állunk olyan céggel, ahol sok a hátrányos helyzetű illetve egészségkárosodott
munkavállaló, számukra is tartunk csoportfoglalkozásokat a fenti témakörökben.
Nagyon fontosnak tartjuk, hogy az ellátandó települések lakosai ne csak a tevékenységünkhöz
kapcsolódó negatív tendenciákról tudjanak (pl. gyermekek kiemelése), mivel ez ellenállást
generál a munkánkkal és a munkatársainkkal szemben.
Ezért rendszeresen szervezünk szabadidős és egyéb, különböző témájú programokat.
A Kihívás Napján felhívjuk a figyelmet az egészséges életmódra egészségpiac szervezésével.
Előadássorozatot szervezünk nők számára a nőiesség, anyaság témakörében,
Segíteni kívánjuk a dolgozó szülőket, így minden nyáron intézményünk szervezi a nyári
napközit. Ez igény szerint a nyári szünetben 5-8 hetet jelent, amikor a gyermekek szakszerű
felügyelet mellett szabadidejüket hasznosan tölthetik. A nyári napköziben a szülőknek csak az
étkezést és a belépőket kell téríteniük, így az alacsonyabb jövedelműek számára is elérhető ez
a szolgáltatás.
Gyomaendrőd Város Önkormányzata intézményünket bízta meg a Kábítószerügyi Egyeztető
Fórum létrehozásával és működtetésével. Munkatársunk a KEF titkára. 2016-ban pályázati
forrásból megtörtént a település helyzetértékelése a szenvedélybetegségek témakörében, és a
Fórum ennek a dokumentumnak a felhasználásával állította össze cselekvési tervét.
A programok anyagi hátterének biztosítása érdekében folyamatosan figyelemmel kísérjük a
pályázati lehetőségeket. Munkatársaink korábban képzéseken is részt vettek, hogy sikeresen
pályázhassanak hazai és uniós forrásokra. Tapasztalattal rendelkezünk ilyen pályázatok
írásában és megvalósításában egyaránt.
h. kríziskezelés, valamint a nehéz élethelyzetben élő családokat segítő szolgáltatások
Munkatársaink mindig aktuális információkkal rendelkeznek az adható támogatásokról.
Krízisbe került egyének és családok esetén az önkormányzat javaslatunkra települési
támogatással illetve egyéb módon segíti a rászorultakat. Az intézmény rendelkezésére áll
ruhanemű, melyet oda tudunk adni a klienseknek.
Amennyiben a rászorulónak nincs jövedelme, térítésmentes étkezést vehet igénybe a Térségi
Szociális Gondozási Központnál.
A téli tüzelési problémák enyhítésére Gyomaendrőd Város Önkormányzata 7 db kályhát
vásárolt. A kályhák kölcsönadásával és a rászorultság vizsgálatával intézményünket bízták
meg.
Amennyiben valakinek a téli időszakban elromlik a kályhája, és nincs más fűtési módra
lehetősége, ezt jelzi a család-és gyermekjóléti szolgálatnál. A családsegítő munkatárs kimegy
a helyszínre, és megnézi, hogy valóban szükség van-e a kályhára, illetve hogy kémény
rendelkezésre áll-e. A családsegítő azt is vizsgálja, hogy egyéb módon megoldható-e a
probléma (pl. más családtag segítsége által).
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Amennyiben nem, akkor az igénylő kölcsön kapja a kályhát a fűtési szezon végéig. A kályha
állapotáért felelősséggel tartozik a kliens.
A településen rendelkezésre áll minden télen bizonyos mennyiségű tűzifa, melynek
kiosztásában intézményünk szerepet vállal.
Amennyiben valaki intézményünkhöz illetve az önkormányzathoz fordul, hogy elfogyott a
tüzelője, intézményünk munkatársa megvizsgálja a körülményeket, és amennyiben valóban
nincs tüzelője, egyszeri alkalommal kaphat 5 mázsa tűzifát.
i. a nagy létszámú intézmények átalakítását követően támogatott lakhatást igénybe
vevők utánkövetését biztosító esetmenedzseri feladatok
Az átalakítás után azon kliensek számára, akik támogatott lakhatást vesznek igénybe, mentális
és életvezetési tanácsadást biztosítunk. Munkatársunk támogató segítséget nyújt az
igénybevevő számára egy olyan személyi és infrastrukturális háttér biztosításával, mely
lehetőséget nyújt arra, hogy folyamatosan önállósodva egyedül is képes legyen ellátni
önmagát és esetleg családját.
A szolgáltatások közvetítése és nyújtása során lehetőséget biztosítunk az ügyfeleknek az
ügyintézéshez szükséges telefon, fax, fénymásolás, internet használatára. Dologi javak
közvetítése során segítséget nyújtunk más szervezeteknek az adományozás szervezésében,
lebonyolításában.
Ügyfélfogadás Gyomaendrőd településen a Család-és Gyermekjóléti Szolgálat irodájában:
NAP
HÉTFŐ
KEDD
SZERDA
CSÜTÖRTÖK
PÉNTEK

ÜGYFÉLFOGADÁS IDEJE
DÉLELŐTT
DÉLUTÁN
8.00 -12.00
12.30 – 16.00
8.00 -12.00
------------------------------12.30 - 16.00
8.00 -12.00
-------------------------------12.30 - 16.00

A szolgáltatás biztosítása a Gyomaendrődi Járás többi településén:
A szociális segítő munka módja és folyamata minden település esetén megegyezik.
Az óvodai és iskolai szociális segítő a tevékenységét a járás köznevelési intézményeiben
végzi a problémák mennyisége alapján megszabott időbeosztással.
Minden intézményben és azok tagintézményeiben fogadóórákat tart az intézményekkel
egyeztetett időpontokban, melyhez a helyszínt és az infrastruktúrát együttműködési
megállapodás alapján az adott köznevelési intézmény biztosítja.
Hunya
Hunya község Gyomaendrődtől 20 km-re helyezkedik el. Megközelítése: Gyomaendrődöt és
Kondoros nagyközséget összekötő úton gépkocsival.
A család- és gyermekjóléti központ munkatársa ügyfélfogadást tart a helyi önkormányzat
épületében. A községben a szolgáltatást 1 fő családsegítő és 1 fő esetmenedzser látja el.
A fogadóóra helyszíne: Hunya Községháza kijelölt helyisége
Hunya Rákóczi út. 19.
Időpontja:
minden hónap harmadik keddjén 14.00-15.00 óra között
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A családsegítő és az esetmenedzser a helyi önkormányzat épületében biztosítja a fogadóórát.
A feladatellátáshoz a jogszabályi feltételeknek megfelelő tárgyi eszközök rendelkezésre
állnak. Az épületben ügyfél váró rendelkezésre áll.
Az Önkormányzat a település központjában helyezkedik el, rendezett környezetben.
A településen a megjelenő főbb problématípusok a következők: munkanélküliségből adódó
rossz szociális helyzet, alkoholprobléma, kapcsolattartás.
Intézményünk munkatársa gyakran közvetít a rászoruló családok és a Vöröskereszt vagy
egyéb segítő szervezetek között.
A kliensek az esetek nagy többségében felvilágosítást kérnek a helyi szociálpolitikai
lehetőségekről, és igen gyakran a nyomtatványok kitöltésében is kérik munkatársaink
segítségét.
Csárdaszállás
Csárdaszállás Gyomaendrőd és Mezőberény között fekszik félúton. A 46-os számú út mentén
lehet megközelíteni a községet gépkocsival.
A család- és gyermekjóléti központ munkatársa ügyfélfogadást tart a helyi önkormányzat
épületében. A községben a szolgáltatást 1 fő családsegítő és 1 fő esetmenedzser látja el.
A fogadóóra helyszíne: Csárdaszállás Községháza kijelölt helyisége
Csárdaszállás, Petőfi u. 17.
Időpontja:
minden hónap második szerdáján 14.00-15.00 óráig
A családsegítő és az esetmenedzser a helyi önkormányzat épületében biztosítja a fogadóórát.
A feladatellátáshoz a jogszabályi feltételeknek megfelelő tárgyi eszközök rendelkezésre
állnak. Az épületben ügyfél váró rendelkezésre áll.
A Községháza épülete a település központjában helyezkedik el, jól megközelíthető az
ügyfelek számára és akadálymentesített.
A kliensek legtöbbször a helyi szociálpolitikai lehetőségekről kérnek felvilágosítást,
ügyintézésben kérnek segítséget.
A településen sajnos a munkalehetőségek igen behatároltak, ebből kifolyólag több család
rossz anyagi körülmények között él.
Dévaványa és Ecsegfalva vonatkozásában a család- és gyermekjóléti központ feladatai
kerülnek ellátásra.
Dévaványa
Dévaványa Gyomaendrődtől kb. 20 km-re fekszik. Megközelítése: gépkocsival.
A család- és gyermekjóléti központ munkatársa minden hónapban előre egyeztetett
időpontban ügyfélfogadást tart a helyi család-és gyermekjóléti szolgálat épületében.
A városban a szolgáltatást 2 fő esetmenedzser látja el.
Helyszíne: Szeghalom Kistérség Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézménye
Család-és Gyermekjóléti Szolgálat
Dévaványa Eötvös u. 44.
A feladatellátáshoz a jogszabályi feltételeknek megfelelő tárgyi eszközök rendelkezésre
állnak. Az épületben ügyfél váró rendelkezésre áll.
Az épület jól megközelíthető az ügyfelek számára és akadálymentesített.
Ecsegfalva
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Ecsegfalva Gyomaendrőd településtől kb. 33 kilométerre helyezkedik el, Dévaványán
keresztül közelíthető meg gépkocsival.
A család- és gyermekjóléti központ munkatársa minden hónapban előre egyeztetett
időpontban ügyfélfogadást tart a helyi család-és gyermekjóléti szolgálat épületében.
A községben a szolgáltatást 1 fő esetmenedzser látja el.
A fogadóóra helyszíne: Család-és gyermekjóléti szolgálat épületében
Ecsegfalva, Ady u. 5.
A feladatellátáshoz a jogszabályi feltételeknek megfelelő tárgyi eszközök rendelkezésre
állnak. Az épületben ügyfél váró rendelkezésre áll.
Az épület a település központjában helyezkedik el, jól megközelíthető az ügyfelek számára.

VII.

Az ellátás igénybevételének módja

Az ellátás igénybevétele többnyire jelzések alapján történik. A jelzés érkezhet az
alábbiaktól:
- köznevelési intézmény,
- rendőrség,
- gyámhatóság,
- házi orvos, házi gyermekorvos
- védőnő,
- más gyermekjóléti szolgálat,
- magánszemélyek.
A szolgáltatás igénybevételét kezdeményezheti a kliens, hozzátartozója, vagy az észlelő-és
jelzőrendszer bármely tagja.
Magánszemélyek jelzése megtehető személyesen, telefonon, vagy írásban.
A jelzőrendszer tagjai jelzést csak írásban tehetnek. Krízishelyzet esetén telefonos vagy
személyes jelzés alapján is történik intézkedés, de utólagosan itt is kötelező az írásbeli jelzés.
A szolgáltatás igénybevétele önkéntes, kivétel a gyámhatóság által határozatban a
családgondozás igénybevételére kötelezettek.

VIII. A gyermekjóléti szolgáltató, intézmény szolgáltatásáról szóló
tájékoztatás helyi módja
A család- és gyermekjóléti központ a feladatkörébe tartozó tevékenységekről, azok
megkezdéséről, céljáról és tartalmáról, továbbá elérhetőségéről, valamint szolgáltatásai
igénybevételének módjáról a helyi sajtóban, települési önkormányzatok honlapján, illetve a
központ munkatársai által tájékoztatja a települések lakosságát, továbbá a jelzőrendszer
tagjait.

IX.

Az igénybe vevők és a személyes gondoskodást végző
személyek jogainak védelmével kapcsolatos szabályok

1. Igénybe vevők jogai, azok védelme
1. Az ügyfélnek joga van a szociális helyzetére, egészségi és mentális állapotára
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2.

3.
4.

5.

tekintettel a Központ által biztosított ellátásra, valamint az egyéni szükségletei,
speciális helyzete vagy állapota alapján az egyéni ellátás, szolgáltatás igénybevételére.
A Központ által nyújtott szolgáltatások biztosítása során tilos a hátrányos
megkülönböztetés bármilyen okból, így különösen az ellátott neme, vallása, nemzeti,
etnikai hovatartozása, politikai vagy más véleménye, kora, cselekvőképességének
hiánya vagy korlátozottsága, fogyatékossága, születési vagy egyéb helyzete miatt.
A Központban maximális figyelmet fordítunk az ügyfeleket megillető emberi jogok
teljes körű tiszteletben tartására, különös figyelemmel

az élethez, emberi méltósághoz,

a testi épséghez,

a testi-lelki egészséghez, az önrendelkezéshez való jogra.
A Központ ügyfeleit megilleti személyes adataik védelme, valamint a magánéletükkel
kapcsolatos titokvédelem.
A Központ biztosítja, hogy a szolgáltatás nyújtása során az ügyfél problémájával,
személyes körülményeivel, jövedelmi viszonyaival kapcsolatos, különös
információkról más ellátást igénybe vevő, valamint arra illetéktelen személy ne
szerezhessen tudomást.
Amennyiben az ügyfél egészségi állapota vagy egyéb körülményei miatt közvetlenül
nem képes az illetékes szervek megkeresésére, az intézmény vezetője segítséget nyújt
ebben, illetőleg értesíti az ügyfél törvényes képviselőjét, vagy az ellátottjogi
képviselőt az ellátott jogainak gyakorlásához szükséges segítségnyújtás céljából.

Az intézménnyel kapcsolatba kerülő állampolgár, család, közösség tudta és beleegyezése
nélkül semmilyen adat nem szolgáltatható ki.
A központ munkatársa a család egy tagjának nyújtott segítséget a család belső viszonyaira
tekintettel kell, hogy biztosítsa. Arra törekszik, hogy a belső és külső erőforrások fokozásával
a család összetartó ereje növekedjék, a hiányzó funkciók visszapótlódjanak.
Az intézménynek az egyén, a család problémájának vizsgálata során egyedileg kell
mérlegelnie a segítségnyújtás legcélszerűbb, körülményeknek megfelelő módját.
Bűncselekmény gyanúja esetén a büntetőeljárási törvényben foglaltak szerint kell eljárni.
Az intézmény birtokába került adatokat az információs önrendelkezési jogról és az információ
szabadságról szóló 2011.évi CXII törvény előírásai szerint kezeljük.
A családsegítő és az esetmenedzser köteles külön nyilatkozatot tenni az 1997. évi XXXI. tv.
15. § (8) bekezdése alapján.
A gyermekjogi és az ellátott jogi képviselő neve és elérhetősége az intézményben jól látható
helyen van függesztve, az esetleges változások folyamatos aktualizálásával.
Békés megyében
Ellátottjogi képviselő: HŐHN ILDIKÓ
Elérhetőségei: e-mail: hohn.ildiko@obdk.hu Telefon: 06-20/489-9581
Gyermekjogi képviselő : VETÉSI CSILLA
Elérhetőségei: e-mail: vetesi.csilla@obdk.hu , telefon 06/20-4899-626
2. Személyes gondoskodást végző személyek jogainak védelme
A család-és gyermekjóléti központ munkatársai munkavégzésük során közfeladatot ellátó
személynek minősülnek, így joguk van a védelemhez (jogi, szükség esetén fizikai védelem), a
tájékoztatáshoz és az érdekvédelemhez.
A központ munkatársai a személyes adatok védelméről szóló jogszabályok maximális
betartása mellett végzik munkájukat.
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A szociális. gyermekjóléti és gyermekvédelmi rendszerben foglalkoztatottakat – a külön
jogszabályban meghatározott munkakörükkel összefüggésben – megilleti az a jog, hogy
személyüket megbecsüljék, emberi méltóságukat és személyiségi jogaikat tiszteletben tartsák,
tevékenységüket értékeljék és elismerjék.

X.

A szolgáltatást nyújtók folyamatos szakmai felkészültsége
biztosításának módja, formái

A szociális szolgáltató szervezetben a munkavállalók továbbképzésre kötelezettek. A szociális
és gyermekjóléti alapszolgáltatást végző szakmai tevékenységet folytatók körében-, kredit
pontszerzéssel teljesíti a szakember továbbképzési kötelezettségét. Felsőfokú végzettségű
munkatársnak 80 kreditpontot kell gyűjtenie a továbbképzéseken a részére előírt
továbbképzési időszak alatt. Az intézménynél a munkavállalók a továbbképzési tervben
meghatározott ütemben vesznek részt a kötelező továbbképzéseken.
Mind a szervezetnek, mind a munkavállalóknak e kötelezettségükkel a szolgáltatás minőségi
kiteljesedése biztosított.
A munkakör betöltéséhez és a feladatkör megfelelő ellátásához elengedhetetlen követelmény
a munkakörre előírt szakképesítés. Lehetőséget biztosítunk a szakdolgozók részére, hogy
továbbképző tanfolyamokon és továbbképző előadásokon részt vegyenek.
Lehetőség szerint helybe hozzuk a továbbképzéseket, illetve más szolgáltatóknál dolgozó
kollégákkal telekommunikációs eszközökkel tapasztalatcseréket folytatunk. Folyamatosan
figyelemmel kísérjük a szakmai szabályok változásait, szakmai ajánlásokat, módszertani
közléseket. Minden dolgozóval szemben alapvető elvárás, hogy önállóan is megtegyen
mindent annak érdekében, hogy szakmai tudása naprakész legyen.

XI.

A nevelőszülői foglalkoztatási jogviszony és a helyettes szülői
jogviszony egyes kérdéseiről szóló kormányrendeletben
foglaltak szerinti alkalmassági felülvizsgálat módja

A működtető írásban tájékoztatást nyújt a helyettes szülőnek jelentkező személy részére a
helyettes szülői jogviszony létesítésének feltételeiről és a feladatellátásra való alkalmasság
vizsgálatának folyamatáról.
A működtető a jogviszony létesítését megelőzően vizsgálja a helyettes szülőnek jelentkező
személy feladatellátásra való alkalmasságát. Az alkalmasság vizsgálata kiterjed a
pszichológiai alkalmasság vizsgálatára is.
A működtető környezettanulmányt készít annak megállapítása érdekében, hogy a helyettes
szülőnek jelentkező személy körülményei alkalmasak-e a gyermek fogadására.
A helyettes szülőnek jelentkező személy háziorvosi véleménnyel igazolja a működtető felé,
hogy a saját és vele egy háztartásban élő személy egészségi állapota nem veszélyezteti az
ellátandó gyermeket.

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








1993. évi III. tv.
1997. évi XXXI. tv.
2011. évi CXCV. tv.
368/2011 (XII.31.) Korm.r.
1992. évi XXXIII. tv.
2012. évi I. tv.
2011. évi CXII. tv.




1999. évi CXXV. tv.
1/2000.(I.7.) SzCsM. r.



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



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



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



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

Szociális igazgatásról és szociális ellátásokról
A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról
Az államháztartásról
Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról
A közalkalmazottak jogállásáról
A Munka Törvénykönyvéről
Az információs önrendelkezési jogról és az
információszabadságról
A kereset kiegészítésről
A személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények
szakmai feladatairól és működésük feltételeiről
A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti ,
gyermekvédelmi intézmények , valamint személyek
szakmai feladatairól és működésük feltételeiről
A Kjt. szociális valamint gyermekjóléti és
gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról
A személyes gondoskodást végző személyek
továbbképzéséről és a szociális szakvizsgáról
Személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról,
azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési
díjakról
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1.3 A Szabályzat hatálya
Az SZMSZ és a függelékét képező egyéb szabályzatok betartása kötelező érvényű az intézmény
minden alkalmazottjára és az intézménnyel szerződéses jogviszonyban állókra.
A szabályzat a fenntartó jóváhagyásával lép hatályba és határozatlan időre szól.
2. AZ INTÉZMÉNY MEGNEVEZÉSE ÉS CÍM ADATAI
Az intézmény elnevezése:
Az intézmény székhelye:
Telefon/fax száma:
E-mail címe:

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

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

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

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

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

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

Vállalkozási tevékenységet a költségvetési szerv nem folytat.
5. AZ INTÉZMÉNY ÁLTAL HASZNÁLT BÉLYEGZŐK
Hosszú bélyegző:
GYOMAENDRŐDI CSALÁD- ÉS
GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT
5502 Gyomaendrőd Fő út 2.
Telefon/fax: 06 (66) 282-560
Adószám: 15834845-1-04
Körbélyegző: Középen az ország címere, a címer körül az intézmény neve.
Az intézményi bélyegzők használatára a következő beosztásban dolgozók jogosultak:
Hosszú bélyegző: intézményvezető, családsegítő, esetmenedzser, óvodai és iskolai segítő beosztásban
dolgozók
Körbélyegző:
intézményvezető
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II. AZ INTÉZMÉNY MŰKÖDÉSÉNEK ALAPELVEI
Az intézmény a személyes gondoskodást nyújtó szociális illetve gyermekjóléti alapszolgáltatásai által
nyújt segítséget mindazon szociálisan rászorult személyeknek, akik életvitelükben részleges vagy
teljes segítségre szorulnak.
1. Magasszínvonalú szolgáltatás nyújtás elve: Intézményünk, az ellátás lehető legmagasabb
színvonalú megvalósulása érdekében kapcsolatot tart mindazon társadalmi-, érdekképviseleti
szervezetekkel, társintézményekkel, illetve hatósági feladatot ellátó szervezetekkel melyeknek
együttműködése az ellátottak, kliensek életminőségének javulásához hozzájárulhat.
2. Emberi jogok védelmének elve: Segítő tevékenységünk végzése során minden munkavállaló
alapvető kötelessége maximálisan tiszteletben tartani az ember – mint önálló individuum alaptörvényben elismert jogait. A törvényben megjelölt gyermeki, emberi, és szociális jogok
megvalósulása érdekében az intézmény munkatársai mindenkor a kliens érdekeit képviselve
kötelesek tevékenykedni.
3. Törvényes képviselői jogok érvényesülésének elve: Mindenkor biztosítani kell, hogy a
korlátozottan cselekvőképes vagy cselekvőképtelen kliensek érdekeinek védelme mellett a
szülők, a gyám, illetve más törvényes képviselő felügyeleti jogköre sérelmet ne szenvedjen.
4. Takarékosság elve: Működésünk során törekszünk humán erőforrásunk és pénzeszközeink
hatékony, takarékos felhasználására.
5. Az önkéntesség és a kliens mindenek felett álló érdekvédelmének elve: Az intézmény a
kliensekkel és családjukkal az önkéntesség alapján alakít ki együttműködést. Kivételt képez a
gyámhatóság által határozatban a családgondozás igénybevételére kötelezettek köre.
6. Személyes adatok védelmének és a közérdekű adatok nyilvánosságának elve: Az intézmény
alkalmazottainak a feladatvégzés során tudomására jutott, személyiségi jogokat érintő adatok és
tények kezelésére, továbbítására és nyilvánosságra hozatalára vonatkozóan kötelezően
betartandó szabályok A személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról
szóló 1992. évi LXIII. törvényben, A gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló
1997. évi XXXI. törvényben, az 1993. évi III .Szociális igazgatásról és szociális ellátásokról
szóló törvényben, valamint a Szociális Munka Etikai Kódexében lefektetett elvárások.
7. Kompetencia határok betartásának elve: Az intézmény hatósági feladatokat nem végezhet,
annak ellátásával nem bízható meg.
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III. AZ INTÉZMÉNY ÁLTAL NYÚJTOTT SZOLGÁLTATÁSOK
1. Család- és Gyermekjóléti Szolgálat által végzett feladat
A családsegítés célja a szociális vagy mentálhigiénés problémák, illetve egyéb krízishelyzet miatt
segítséget igénylő személyek, családok számára az ilyen helyzethez vezető okok megelőzése, a
krízishelyzet megszüntetése, valamint az életvezetési képesség megőrzése céljából nyújtott
szolgáltatás biztosítása.
A család- és gyermekjóléti szolgálat a családok segítése érdekében nyújtott segítő munkája során
a) Tájékoztatási feladatai körében
Szociális és egyéb információs adatokat gyűjt, és tájékoztatja
aa) a szülőt, illetve – ha azt a gyermek védelme szükségessé teszi önállóan, a törvényes képviselő
tudomása nélkül is, fejlettségétől függően – az ítélőképessége birtokában levő gyermeket
mindazon jogokról, támogatásokról és ellátásokról, amelyek összefüggésben állnak a gyermek
testi, lelki egészségének biztosításával, családban történő nevelkedésének, vagy a gyermek
számára szükséges védelem biztosításának elősegítésével,
ab) a válsághelyzetben levő várandós anyát az őt, illetve a magzatot megillető jogokról,
támogatásokról és ellátásokról,
ac) a születendő gyermeke felnevelését nem vállaló, válsághelyzetben lévő várandós anyát a nyílt
és a titkos örökbefogadás lehetőségéről, joghatásairól, valamint a nyílt örökbefogadást
elősegítő közhasznú szervezetek, illetve a nyílt örökbefogadást elősegítő és a titkos
örökbefogadást előkészítő területi gyermekvédelmi szakszolgálatok tevékenységéről és
elérhetőségéről,
ad) az örökbefogadó szülőt az örökbefogadás után követése körében igénybe vehető
szolgáltatásról, és segíti az után követést végző szervezet felkeresését.
b) Szociális segítőmunka keretében
ba) segíti az igénybevevőket a családban jelentkező működési zavarok ellensúlyozásában, a
családban élő gyermek gondozásában, ellátásának megszervezésében,
bb) az igénybe vevő szükségleteinek kielégítése, problémájának megoldása, céljai elérése
érdekében számba veszi és mozgósítja az igénybevevő saját és környezetében jelentkező
erőforrásait, továbbá azokat a szolgáltatásokat, amelyek bevonhatók a célok elérésébe, újabb
problémák megelőzésébe,
bc) koordinálja az esetkezelésben közreműködő szakemberek, valamint a közvetített ellátásban,
szolgáltatásban dolgozók együttműködését,
bd) az eset szerinti aktuális probléma megoldásában érintett összes szakember bevonásával, a
közös problémadefiniálás, a vállalt feladatok tisztázása, a segítő folyamat együttes
megtervezése érdekében esetmegbeszélést, illetve – az előbbiek mellett – a család
problémában, illetve a megoldásában érintett tagjainak, a lehetséges támaszt jelentő
személyeknek, továbbá korától, érettségétől függően az érintett gyermeknek a részvételével
esetkonferenciát szervez,
be) a szolgáltatást igénybe vevő személy, család, illetve gyermek és szülő (törvényes képviselő)
közreműködésével szükség szerint, de legalább hathavonta értékeli az esetkezelés
eredményességét,
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bf) közreműködik a válsághelyzetben levő várandós anya problémáinak rendezésében.
c) Az ellátásokhoz, szolgáltatásokhoz való hozzájutás érdekében
ca) folyamatosan figyelemmel kíséri az érintett személyt, illetve családot veszélyeztető
körülményeket és a veszélyeztetett személy, illetve család szolgáltatások és ellátások iránti
szükségleteit,
cb) a más személy, illetve szervezet által nyújtott szolgáltatások, ellátások közvetítése érdekében
együttműködik a területén található szolgáltatókkal, segítséget nyújt a szolgáltatások, ellátások
igénylésében,
cc) a válsághelyzetben levő várandós anyát segíti a támogatásokhoz, ellátásokhoz, szükség esetén
a családok átmeneti otthonában igénybe vehető ellátáshoz való hozzájutásban,
cd) segíti a gyermeket, illetve a családját az átmeneti gondozáshoz való hozzájutásban, az
átmeneti gondozást szükségessé tevő okok megszüntetésében, illetve elősegíti a gyermek
mielőbbi hazakerülését.
d) a családban jelentkező nevelési problémák és hiányosságok káros hatásainak enyhítése céljából
da) olyan szabadidős és közösségi programokat szervez, amelyek megszervezése, vagy az azokon
való részvétel a rossz szociális helyzetben lévő szülőnek aránytalan nehézséget okozna,
db) kezdeményezi a köznevelési intézményeknél, az ifjúsággal foglalkozó szociális és kulturális
intézményeknél, valamint az egyházi és a civil szervezeteknél a da) pont szerinti programok
megszervezését.
e ) A hivatalos ügyek intézésében való közreműködés körében
ea) segítséget nyújt a szolgáltatást igénybe vevők ügyeinek hatékony intézéséhez,
eb) tájékoztatást nyújt az igénybe vehető jogi képviselet lehetőségéről,
ec) a gyámhivatal, valamint a család- és gyermekjóléti központ felkérésére a gyermekvédelmi
nyilvántartás megfelelő adatlapját kitöltve környezettanulmányt készít,
ed) a gyámhivatal felkérésére a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi
eljárásról szóló 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Gyer.) 47/A. § (6)
bekezdése alapján tájékoztatást nyújt az örökbefogadott gyermek fejlődéséről, körülményeiről
és a családba való beilleszkedéséről.
Ha a család- és gyermekjóléti szolgálat a család- és gyermekjóléti központ szakmai támogatását
igényli, vagy a család- és gyermekjóléti központ feladatkörébe tartozó szolgáltatás, intézkedés
szükségessége merül fel, esetmegbeszélést kezdeményez.
A gyermeket fenyegető közvetlen és súlyos veszély esetén a család- és gyermekjóléti központ
értesítése mellett közvetlenül tesz javaslatot a hatóság intézkedésére.
A családok segítése érdekében veszélyeztetettséget és krízishelyzetet észlelő jelzőrendszert működtet.
A jelzés alapján a családsegítést nyújtó intézmény feltérképezi az ellátási területen élő szociális és
mentálhigiénés problémákkal küzdő családok, személyek körét, és személyesen felkeresve tájékoztatja
őket a szolgáltatás céljáról és tartalmáról.
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f ) Családsegítés keretében biztosítjuk továbbá:
-

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

-

-

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

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

A gyermek veszélyeztetettségének megelőzése érdekében
-

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

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

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

2. Család- és Gyermekjóléti Központ által végzett feladatok
-

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

-

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

A család-és gyermekjóléti központ szakmai támogatást nyújt az ellátási területén működő
gyermekjóléti szolgálatok számára.

3. Önálló helyettes szülő foglalkoztatása
A gyermekjóléti alapellátások közül az átmeneti elhelyezést biztosító helyettes szülői szolgáltatás
célja, hogy a rászorultság mértékében segítse a családot a gyermeknevelésben. Ha szükséges,
ideiglenesen pótolja a gyermek számára a szülői gondoskodást annak érdekében, hogy erősödjön a
család megtartó ereje.
Célja, hogy ne alakuljon ki a gyermekek veszélyeztetettsége, vagy ha kialakult, azt helyben a
szükségletekhez igazodva lehessen megszüntetni.
A szolgáltatás elősegíti a vérszerinti szülő akadályoztatása esetén a gyermekek meleg elfogadó
légkörben családias körülmények közötti gondozását.
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V. ELLÁTÁSOK BIZTOSÍTÁSÁNAK RENDJE
Gyomaendrőd, Hunya és Csárdaszállás vonatkozásában a család- és gyermekjóléti szolgálat valamint a
család- és gyermekjóléti központ, míg Dévaványa és Ecsegfalva vonatkozásában a család- és
gyermekjóléti központ feladatai kerülnek ellátásra intézményünkben.
Az óvodai és iskolai szociális segítő a járás köznevelési intézményeiben és azok tagintézményeiben
fogadóórákat tart az intézményekkel egyeztetett időpontokban
Ügyfélfogadás Gyomaendrőd településen a Család-és Gyermekjóléti Szolgálat irodájában:
ÜGYFÉLFOGADÁS IDEJE
NAP
DÉLELŐTT
DÉLUTÁN
HÉTFŐ
8.00 -12.00
12.30 – 16.00
KEDD
8.00 -12.00
----------------SZERDA
--------------12.30 - 16.00
CSÜTÖRTÖK
8.00 -12.00
----------------PÉNTEK
---------------12.30 - 16.00
Ügyfélfogadás a Gyomaendrődi Járás többi településén:
Hunya
A család- és gyermekjóléti szolgálat és központ munkatársa ügyfélfogadást tart a helyi önkormányzat
épületében. A községben a szolgáltatást 1 fő családsegítő és 1 fő esetmenedzser látja el.
A fogadóóra helyszíne: Hunya Községháza kijelölt helyisége
Hunya Rákóczi út. 19.
Időpontja:
előre egyeztetett időpontban
Csárdaszállás
A család- és gyermekjóléti szolgálat és központ munkatársa ügyfélfogadást tart a helyi önkormányzat
épületében. A községben a szolgáltatást 1 fő családsegítő és 1 fő esetmenedzser látja el.
A fogadóóra helyszíne: Csárdaszállás Községháza kijelölt helyisége
Csárdaszállás, Petőfi u. 17.
Időpontja:
előre egyeztetett időpontban
Dévaványa
A család- és gyermekjóléti központ munkatársa ügyfélfogadást tart a helyi család-és gyermekjóléti
szolgálat épületében.
A városban a szolgáltatást 2 fő esetmenedzser látja el.
Helyszíne: Szeghalom Kistérség Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézménye
Család-és Gyermekjóléti Szolgálat
Dévaványa Eötvös u. 44.
Időpontja: előre egyeztetett időpontban
Ecsegfalva
A család- és gyermekjóléti központ munkatársa ügyfélfogadást tart a helyi család-és gyermekjóléti
szolgálat épületében.
A községben a szolgáltatást 1 fő esetmenedzser látja el.
A fogadóóra helyszíne: Család-és Gyermekjóléti Szolgálat
Ecsegfalva, Ady u. 5.
Időpontja:
előre egyeztetett időpontban
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VI. AZ INTÉZMÉNY SZERVEZETI FELÉPÍTÉSE ÉS VEZETÉSE
A Gyomaendrődi Család-és Gyermekjóléti Központ szociális és gyermekjóléti alapfeladatot ellátó
költségvetési szerv – szociális intézmény. Munkavállalóinak engedélyezett létszáma: 7 fő.
1. Szervezeti ábra
1 fő intézményvezető
Szakvizsgázott szociális munkás

Család- és Gyermekjóléti
Szolgálat

Család- és Gyermekjóléti
központ

Helyettes szülői tevékenység

közalkalmazotti jogviszonyban
4 fő családsegítő
(3 fő szociális munkás,
1 fő szociálpedagógus)

2 fő esetmenedzser

1 fő helyettes szülő
(megállapodásban foglaltak
szerint)

(1 fő szociális munkás
1 fő szociálpedagógus)
1 fő óvodai és iskolai szociális
segítő (2018. szeptember 1-től)
megbízásos jogviszonyban
2 fő tanácsadó
(1 fő klinikai szakpszichológus
1 fő jogász)
1,5 fő óvodai és iskolai
szociális segítő
(1 fő szociális munkás, 0,5 fő
szociológus 2019. február 28-ig
EFOP-3.2.9-16 pályázati
konstrukcióban foglalkoztatva)

A szociális területen dolgozó szakemberek etikus és humánus magatartása alapvető követelmény.
Ennek érdekében minden dolgozónak kötelező betartania a Szociális munka etikai kódexében
lefektetett alapvető normákat.
Az intézmény évente legalább két alkalommal munkaértekezletet tart, melyet az intézményvezető hív
össze és részt vesz rajta minden dolgozó. Itt kerül sor az előző évi munka értékelésére és a következő
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évi munkaterv ismertetésére, az intézmény gazdálkodásával kapcsolatos
Munkaértekezlet összehívását kezdeményezheti az intézmény bármely dolgozója.
A dolgozói munkaértekezlet elfogadja:
- az intézmény továbbképzési tervét
- az intézmény SZMSZ-ét

beszámolóra.

A dolgozói munkaértekezlet véleményezi az intézményvezetői pályázatokat, továbbá véleményt
nyilvánít az intézményt érintő valamennyi kérdésben.
Az intézményvezető a dolgozói értekezleten:
- beszámol az intézmény eltelt időszak alatt végzett munkájáról,
- értékeli az intézményben dolgozók élet- és munkakörülményeinek alakulását,
- ismerteti a következő időszak feladatait,
- meghallgatja és válaszol a dolgozók szakmai kérdésekben, valamint élet- és
munkakörülményeiket érintő kérdésekben kifejtett véleményére, észrevételeikre.
Dolgozói érdekképviseleti szervek:
Az intézmény vezetése együttműködik az intézményi dolgozók minden olyan törvényes szervezetével,
amelynek célja a dolgozók érdekképviselete és érdekvédelme. Az intézmény vezetése támogatja, segíti
az érdekképviseleti szervezetek működését.
2. Munkakörök
A munkakörök betöltéséhez és a feladatkör megfelelő ellátásához elengedhetetlen követelmény a
munkakörre előírt szakképesítés. A rendszeres továbbképzések lehetővé teszik azt, hogy a gondozást
irányító és végző dolgozók megfelelő szakértelemmel rendelkezzenek.
A munkakörök jegyzékét az intézményvezető készíti el és tartja karban.
A munkakörök ellátására vonatkozó előírásokat a munkaköri leírások tartalmazzák, melyek
elkészítéséért és naprakészségéért az intézményvezető felelős.
a. Intézményvezető:
A Gyomaendrődi Család-és Gyermekjóléti Központ élén álló intézményvezető vonatkozásában a
kiemelt munkáltatói jogokat (kinevezés, fegyelmi eljárás, felmentés) Gyomaendrőd Város
Önkormányzatának Képviselő-testülete gyakorolja.
Az intézmény vezetője rendes évi szabadságát a munkáltatói jogkört gyakorló polgármester
engedélyével veheti igénybe. A szabadság nyilvántartása az intézményben történik. Az intézmény
vezetője az éves szabadságáról, annak nyilvántartásáról adatszolgáltatási kötelezettséggel tartozik a
munkáltatói jogkör gyakorlója felé. Az éves szabadság ütemtervének egy példányát minden év
március 31-ig, az igénybe vett szabadságáról pedig félévente köteles írásbeli tájékoztatót küldeni a
székhely önkormányzat illetékes ügyintézőjének.
Az intézményvezető felelőssége:
Az intézményvezető egyszemélyi felelős vezetője az intézménynek. Felel:
- a szakszerű és törvényes működésért,
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-

az ésszerű és takarékos gazdálkodásért,
a szakmai munkáért,
az ellátottak érdekvédelmi feladatainak ellátásáért,
a szociális munka egészséges és biztonságos feltételeinek megteremtéséért,
a munkabalesetek megelőzéséért,
a munkavállalók egészségügyi vizsgálatainak ellátásáért.

Az intézményvezető jogköre
Az intézményvezető feladatait, jogkörét, felelősségét a hatályos jogszabályok, valamint a
fenntartó határozza meg.
Az intézményvezető kiemelt feladatai:
- az intézmény vezetése,
- az intézmény jogszerű működésének és gazdálkodásának biztosítása,
- az intézmény működéséhez szükséges személyi és tárgyi feltételek biztosítása a
vonatkozó jogszabályok és a rendelkezésre álló költségvetés alapján,
- a munkáltatói jogkör gyakorlása,
- az intézmény képviselete,
- a munkahelyi baleset megelőzésének irányítása,
- a döntés – az egyetértési kötelezettség megtartásával – az intézmény működésével
kapcsolatban minden olyan ügyben, amelyet jogszabály nem utal más hatáskörébe,
- az adatszolgáltatási kötelezettség teljesítése, ennek érdekében az E-képviselő
jogkörébe tartozó, és adatrögzítő feladatok ellátása
- E-képviselőként az intézményben az adatszolgáltató munkatársak kijelölése és azok
felkészítése
Főbb feladatai:
a) Magasabb vezetői hatáskörében irányítja, koordinálja és ellenőrzi:
- az intézmény szakmai, gazdasági tevékenységét, működését
- munka és tűzvédelemmel kapcsolatos feladatok ellátását
- az intézmény működéséhez előírt szabályzatok elkészítését, betartását
- a munkavállalók továbbképzési tervének végrehajtását
- az intézmény belső ellenőrzési mechanizmusait
- a munkavállalók tájékoztatását
- a munkaértekezletek megtartását
- a panaszok kivizsgálását
- az intézmény jogszabályi és intézményi elvárásoknak megfelelő működését
- a feladatok szakszerű, határidőben történő ellátását
- az intézmény működésére vonatkozó jogszabályi előírások, a felügyeleti szervek
határozatainak, utasításainak végrehajtását
- a működéshez kapcsolódó szabályzatok elkészítését
- a gazdasági, szakmai rendelkezések betartását
- a tárgyi eszközök nyilvántartását, leltárát
b) Munkáltatói hatáskörében:
- gyakorolja mindazon munkáltatói jogokat, melyeket az 1992.évi XXXIII. a Közalkalmazottak
jogállásáról szóló, illetve a 2012. évi I.tv. a Munka törvénykönyve, illetve a végrehajtásukat
szabályozó rendeletek a hatáskörébe utalnak.
- irányítja a munkavállalók feladatellátását,
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-

biztosítja az intézményben dolgozók előírásszerű munkafeltételeit,
elkészíti a munkavállalók munkaköri meghatározását
vizsgálatot végez a felmerülő munkaügyi problémák, panaszok tisztázása, megoldása
érdekében
a munkavállalók részére engedélyezi a szabadságot

c) Központ vezetői hatáskörében:
- A jogszabályi előírásoknak megfelelően szervezi és irányítja a családsegítők, esetmenedzserek
és tanácsadók munkáját.
- Összeállítja az intézmény éves beszámolóját.
- Tervezi, szervezi, ellenőrzi és értékeli az intézményben folyó munkát,
- Határidőre elkészíti az intézmény munkájához kapcsolódó statisztikai jelentéseket
- A feladatok magas színvonalú ellátása érdekében együttműködik és rendszeres kapcsolattartást
valósít meg az ellátáshoz kapcsolódó intézményekkel, önkormányzati hivatalokkal, az
illetékességi területén működő család- és gyermekjóléti szolgálatokkal és minden, a
szolgáltatást igénybe vevő élethelyzetének javításában, problémájának megoldásában releváns
szereplővel
- Szakmai ellenőrzési feladatokat végez az irányítása alatt álló intézmény munkájára
vonatkozóan.
- Szakmai konzultációt, esetkonferenciát vezet, az igényekhez igazodóan szervezi, tervezi és
vezeti a szakmai megbeszéléseket
Helyettesítés rendje:
Az intézményvezetőt akadályoztatása esetén - az azonnali döntést nem igénylő kizárólagos
hatáskörébe tartozó ügyek kivételével – az általa megbízott esetmenedzser helyettesíti.
E-képviselőt távolléte, szabadsága idején az intézmény esetmenedzser munkakörben foglalkoztatott,
adatszolgáltatásra jogosult munkatársa helyettesíti.
b. Családsegítő
Szociális segítőmunkát végez, melynek keretében:
 segíti az igénybe vevőket a családban jelentkező működési zavarok ellensúlyozásában, a
családban élő gyermek gondozásában, ellátásának megszervezésében,
 az igénybe vevő szükségleteinek kielégítése, problémájának megoldása, céljai elérése
érdekében számba veszi és mozgósítja az igénybe vevő saját és környezetében jelentkező
erőforrásait, továbbá azokat a szolgáltatásokat, amelyek bevonhatók a célok elérésébe, újabb
problémák megelőzésébe,
 koordinálja az esetkezelésben közreműködő szakemberek, valamint a közvetített ellátásban,
szolgáltatásban dolgozók együttműködését,
 esetkonferenciát szervez,
 közreműködik a válsághelyzetben lévő várandós anya problémáinak rendezésében.
 a szociális segítőmunka során valamennyi család esetében éves átlagban legalább havi három
személyes találkozást szervez és dokumentál.
 segíti az ellátásokhoz, szolgáltatásokhoz való hozzájutást
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együttműködik a területén található szolgáltatókkal, segítséget nyújt a szolgáltatások, ellátások
igénylésében,
 a válsághelyzetben lévő várandós anyát segíti a támogatásokhoz, ellátásokhoz, szükség esetén a
családok átmeneti otthonában igénybe vehető ellátáshoz való hozzájutásban,
 segíti a gyermeket, illetve a családját az átmeneti gondozáshoz való hozzájutásban, az átmeneti
gondozást szükségessé tevő okok megszüntetésében, illetve elősegíti a gyermek mielőbbi
hazakerülését.
A családban jelentkező nevelési problémák és hiányosságok káros hatásainak enyhítése céljából
 szabadidős és közösségi programokat szervez, és
 kezdeményezi a köznevelési intézményeknél, az ifjúsággal foglalkozó szociális és kulturális
intézményeknél, valamint az egyházi és a civil szervezeteknél közösségi szabadidős programok
megszervezését.
A hivatalos ügyek intézésében való közreműködés körében
 Segítséget nyújt a szolgáltatást igénybe vevők ügyeinek hatékony intézéséhez,
 A gyámhivatal, valamint a család- és gyermekjóléti központ felkérésére a gyermekvédelmi
nyilvántartás megfelelő adatlapját kitöltve környezettanulmányt készít,
 A gyámhivatal felkérésére a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi
eljárásról szóló 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Gyer.) 47/A. § (6)
bekezdése alapján tájékoztatást nyújt az örökbefogadott gyermek fejlődéséről, körülményeiről
és a családba való beilleszkedéséről.
 Esetmegbeszélést kezdeményez.
 A gyermeket fenyegető közvetlen és súlyos veszély esetén haladéktalanul, a család- és
gyermekjóléti központ értesítése mellett, közvetlenül tesz javaslatot a hatóság intézkedésére.
 Vezeti a munkakörben előírt dokumentációt.
 A klienseket felvilágosítja a nekik járó juttatásokról.
 Szükség esetén segítséget nyújt a nyomtatványok kitöltésében, és kérvények, beadványok
írásában.
 Együttműködik a nevelési-oktatási intézményekkel, egészségügyi, rendészeti, szociális és
társadalmi szervekkel, gyámhivatallal, civil szerveződésekkel, munkaügyi hatósággal.
 Felkutatja a segítségre szorulókat.
 Figyelemmel kíséri a hátrányos helyzetű rétegek életét.
 Közreműködik a családok külső támogatórendszerének fejlesztésében, a családokkal
kapcsolatban lévő intézmények, társadalmi szervezetek, egyesületek és egyházi szervezetek
tevékenységének összehangolásában.
 A prevenció elősegítése érdekében a veszélyeztetettséget észlelő- és jelző rendszert működtet.
 Segíti a konfliktushelyzetek megoldását.
 Szükség esetén hatósági beavatkozást kezdeményez.
 Szükség esetén kiemelési javaslatot készít.
 Elvégzi az utógondozást.
 Szerepet vállal az intézmény tevékenységeihez tartozó szakmai rendezvényeken, felkérésre
ismeretterjesztő előadást tart.
 Folyamatosan figyelemmel kíséri a munkájával kapcsolatos pályázati lehetőségeket. Részt
vesz pályázatok megírásában, és az azokban megfogalmazott feladatok végrehajtásában.
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Kapcsolatot épít és tart fenn a szakmai szervezetekkel.
Végzi az anyagi nehézségekkel küzdők számára a pénzbeli, természetbeni ellátásokhoz,
továbbá a szociális szolgáltatásokhoz való hozzájutás megszervezését,
Szervezi a tartós munkanélküliek, a fiatal munkanélküliek, az adósságterhekkel és lakhatási
problémákkal küzdők, a fogyatékossággal élők, a krónikus betegek, a szenvedélybetegek, a
pszichiátriai betegek, a kábítószer-problémával küzdők, illetve egyéb szociálisan rászorult
személyek és családtagjaik részére tanácsadás nyújtását,
A családokon belüli kapcsolaterősítést szolgáló közösségépítő, családterápiás,
konfliktuskezelő mediációs programokat és szolgáltatásokat, valamint a nehéz élethelyzetben
élő családokat segítő szolgáltatásokat közvetít.
A család- és gyermekjóléti központ E-képviselője által kijelölt családsegítő munkatárs köteles
a KENYSZI rendszerbe a munkaköri leírásban meghatározottak szerint adatot szolgáltatni.

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

Ellátja a gyermekvédelmi gondoskodás keretébe tartozó hatósági intézkedésekhez kapcsolódó,
a gyermekek védelmére irányuló tevékenységeket
o kezdeményezi a gyermek védelembe vételét vagy súlyosabb fokú veszélyeztetettség
esetén a gyermek ideiglenes hatályú elhelyezését, nevelésbe vételét,
o javaslatot készít a veszélyeztetettség mértékének megfelelően a gyermek védelembe
vételére, illetve a családi pótlék természetbeni formában történő nyújtására, a gyermek
tankötelezettsége teljesítésének előmozdítására, a gyermek családjából történő
kiemelésére, a leendő gondozási helyére vagy annak megváltoztatására, valamint a
gyermek megelőző pártfogásának mellőzésére, elrendelésére, fenntartására és
megszüntetésére,
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o ha a gyámhatóság elrendelte a gyermek megelőző pártfogását, együttműködik a
pártfogó felügyelői szolgálattal és a megelőző pártfogó felügyelővel a bűnismétlés
megelőzése érdekében,
o a családjából kiemelt gyermek visszahelyezése érdekében szociális segítőmunkát
koordinál és végez
o utógondozást végez
o védelembe vett gyermek esetében elkészíti az egyéni gondozási-nevelési tervet,
szociális segítőmunkát koordinál és végez, illetve a gyámhatóság megkeresésére a
családi pótlék természetbeni formában történő nyújtásához kapcsolódó
pénzfelhasználási tervet készít;
o szakmai támogatást nyújt az ellátási területén működő gyermekjóléti szolgálatok
számára.
Helyettesítés rendje:
Az esetmenedzser munkatársat esetmenedzser munkakörben foglalkoztatott munkatárs
helyettesítheti.
Az esetmenedzser munkatárs az ellátás zavartalan biztosítása érdekében - szükség esetén családsegítő feladatkör ellátására átirányítható.
d. Tanácsadó pszichológus (megbízási szerződéssel ellátott munkakör)
-

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

-

A család és gyermekjóléti központ kliensei részére jogi tanácsadást nyújt
Amennyiben a kliens problémájának megoldása meghaladja a tanácsadás kompetenciahatárait,
ill. a jogász kompetenciáját, úgy más szakemberhez irányítja.
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A családsegítők, esetmenedzserek kérésére segítséget nyújt egy-egy esethez.
Azonnali intézkedést igénylő esetben haladéktalanul megteszi a legszükségesebb
intézkedéseket, vagy arra másokat felkér.
Felkérésre aktívan részt vesz az esetmegbeszéléseken.
Vezeti a munkakörben előírt dokumentációt.
Minden kliens esetén személyes adatokat vesz fel, melyet a titoktartási kötelezettség
értelmében titkosan kezel.
Felkérésre részt vesz a munkaértekezleteken, szükség esetén egyéni konzultációt biztosít a
családsegítők, esetmenedzserek számára.
A tevékenységét érintő jogszabályok ismeretében, az Etikai kódex szellemében jár el.
f. Óvodai és iskolai szociális segítő

-

Az óvodai és iskolai szociális segítő egyéni, csoportos és közösségi szociális munkát végez.
Az óvodai és iskolai szociális segítő gyermek- és ifjúságvédelmi feladatokat lát el, melynek
keretében segíti
o a gyermeket a korának megfelelő nevelésbe és oktatásba való beilleszkedéséhez,
valamint tanulmányi kötelezettségei teljesítéséhez szükséges kompetenciái
fejlesztésében,
o a gyermeket a tanulmányi előmeneteléhez, későbbi munkavállalásához kapcsolódó
lehetőségei kibontakozásában,
o a gyermek tanulmányi kötelezettségeinek teljesítését akadályozó tényezők észlelését és
feltárását,
o a gyermek családját a gyermek óvodai és iskolai életét érintő kérdésekben, valamint
nevelési problémák esetén a gyermeket és a családot a közöttük lévő konfliktus
feloldásában,
o prevenciós eszközök alkalmazásával a gyermek veszélyeztetettségének kiszűrését és
o a jelzőrendszer működését.

Helyettesítés rendje:
Az óvodai és iskolai szociális segítő munkatársat óvodai és iskolai szociális segítő munkakörben
foglalkoztatott munkatárs helyettesítheti.
Az óvodai és iskolai szociális segítő munkatárs az ellátás zavartalan biztosítása érdekében - szükség
esetén – családsegítő és esetmenedzser feladatkör ellátására átirányítható.

IX. KÉPVISELET RENDJE
1. Az intézmény képviseletét az intézményvezető látja el, akadályoztatása esetén az általa
megbízott munkatárs.
2. A munkáltatói és fegyelmi jogkör gyakorlója az intézményvezető.
3. Cégszerű aláírásra jogosultak: a gazdálkodási szabályzatban foglaltak szerint.

X. AZ INTÉZMÉNY KAPCSOLATRENDSZERE
Az intézmény munkája során együttműködik, és folyamatos munkakapcsolatot alakít ki az állami,
társadalmi, egyházi és civil szervekkel.
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Különösen:
 a fenntartó település önkormányzatával
 járási hivatallal
 járáshoz tartozó önkormányzatokkal
 megyei kormányhivatallal
 hatósági feladatot ellátó intézményekkel
 módszertani intézményekkel
 szociális intézményekkel,
 egészségügyi hálózat intézményeivel,
 egyházakkal,
 civil szervezetekkel
 ellátottjogi, betegjogi képviselőkkel
Titoktartás
Az intézményben dolgozók tudomására jutott adatok és tények nyilvántartására, azok kezelésére,
valamint az általuk adott információkra és az adatok védelmére az 1992. évi LXIII. tv és az 1992.évi
LXVI. tv., az 1993. évi III.tv. a Szociális igazgatásról és szociális ellátásokról, valamint az 1997. évi
XXXIII. tv. a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról rendelkezéseit kell alkalmazni.
Az előzőekben nem szabályozott kérdésekben a Szociális munka etikai kódexében lefektetett elvek az
irányadók.
Az intézmény dolgozói, illetve közeli hozzátartozóik az ellátást igénylőkkel tartási, életjáradéki,
öröklési szerződést nem köthetnek. Ezen tiltás tudomásul vételét írásos nyilatkozatukkal igazolják.

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

XII. SZABÁLYZATOK
Az intézmény Szervezeti és Működési Szabályzatához kapcsolódnak az alábbi szabályzatok:
1. Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal gazdálkodásra vonatkozó szabályzatai:
2. Intézmény önálló szabályzatai
a. Munka- és tűzvédelmi szabályzat
b. Iratkezelési szabályzat
c. Gépjármű üzemeltetési szabályzat
d. Munkaruha juttatás szabályzata
e. Közalkalmazotti szabályzat
f. Panaszkezelési szabályzat
g. Házirend
h. Dohányzási szabályzat

XIII. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK.
A Gyomaendrődi Család- és Gyermekjóléti Központ ezen Szervezeti és Működési Szabályzatát
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a ____________számú határozatával
jóváhagyta.
Jelen Szervezeti és Működési Szabályzat Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
jóváhagyásával lép hatályba.
Jelen Szervezeti és Működési Szabályzat hatályba lépésével a korábbi szabályzatok hatályukat vesztik.
Gyomaendrőd, 2018. augusztus 3.
Pál Jánosné
intézményvezető
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2/c Melléklet Gépjármű üzemeltetési szabályzat
I. A gépjárműhasználattal kapcsolatos általános szabályok
A Gyomaendrődi Család- és Gyermekjóléti Központ, figyelembe véve a vonatkozó jogszabályi
hátteret – különösen a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény, a személyi jövedelemadóról szóló
1995. évi CXVII. törvény, valamint a közúti járművek az egyes mezőgazdasági, erdészeti és halászati
erőgépek üzemanyag- és kenőanyag fogyasztásának igazolás elszámolható mértékértől szóló 60/1992.
(IV.1.) Kormányrendelet előírásait – az alábbiak szerint határozza meg a saját tulajdonában lévő
gépjármű üzemeltetésére vonatkozó szabályokat.
1.

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

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

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

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

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

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

6. A saját gépkocsival megtett, az elszámolás alapját képező út hosszát távolsági térkép, ennek
hiányában érvényes távolsági autóbusz menetrend alapján kell meghatározni.
7. A saját gépkocsi használata munkábajárásra az intézményvezető engedélyével történhet, azon
munkavállalók esetében akik Gyomaendrőd közigazgatási határain kívül laknak. A saját
gépkocsival történő munkábajárás költségtérítésének megfizetése a 39/2010. (II. 26.) Korm.
rendelet a munkába járással kapcsolatos utazási költségtérítésről, valamint az SZJA 11. számú
melléklet III. 6. pontja alapján történhet.
Gyomaendrődi Család- és
Gyermekjóléti Központ

KIMUTATÁS
201.... év ................................ havi üzemanyag túlfogyasztásról
Gépkocsi vezető neve: .................................................
Gépkocsi típusa: ...........................................................
Gépkocsi forgalmi rendszáma: .....................................
Tárgyidőszak
ban megtett
km.

Üzemanyag Elszámolható
fogyasztási
üzemanyag
norma
mennyiség
(liter)
(liter/100 km)

Számla szerinti
érték (Ft)
mennyiség
(liter)

1

2

3=(1x2/100)

4

5

Túlfogyasztás
egységá
r
mennyiség
(Ft/liter e (liter)
)
6=(5:4) 7=(4-3)

összege
(Ft)
8=(7x6)
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2/d Melléklet Munkaruha juttatás szabályzata
Jogszabályi hivatkozás
A munkaruha szabályzat a Közalkalmazottak Jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 79. § -a,
15/1998. (IV. 30.) NM rendelet a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi
intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről 3.§ (6) bekezdése,
valamint a 1/2000. (I. 7.) SzCsM rendelet a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények
szakmai feladatairól és működésük feltételeiről 6.§ (11) bekezdése alapján készült.
15/1998. NM rendelet 3.§ (6) bekezdés:
A munkáltató a személyes gondoskodás körébe tartozó feladatokat ellátó személyek részére - a
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 79. §-ának (1)-(2) bekezdésében
foglaltak szerint - munkaruhát biztosít.
1/2000 SzCsM rendelet 6.§ (11) bekezdés:
A személyes gondoskodás körébe tartozó feladatokat ellátó személyek részére munkaruhát kell
biztosítani. A munkaruha-juttatás feltételeit a munkáltató állapítja meg.
Jelen szabályzat célja, hogy részletesen szabályozza az egyes juttatási alanyok körét, a jogosultság
körülményeit, továbbá a juttatások igénybevételének módját.
1. A szabályzat hatálya
Munkaruha juttatásra a Gyomaendrődi Család- és Gyermekjóléti Központnál közalkalmazotti
jogviszonyban családsegítő és esetmenedzser munkakörben foglalkoztatott munkavállalók jogosultak.
2. Általános rendelkezések
A beszerezhető munkaruha fajták/kihordási idejük
- 1 pár cipő/ 1 év
- 1 db nadrág vagy szoknya/ 1 év
- 1 db ing vagy blúz/ 1 év
- 1 db kabát /2 év
A munkaruha tisztán tartásáról a dolgozó köteles gondoskodni.
Új alkalmazottak jogosultsága a munkába állással kezdődik, de a vásárlásra a próbaidő elteltével (e
tekintetben egységesen 3 hónap) kerülhet sor.
Az évenkénti munkaruha juttatás munkaviszony keletkezése illetve megszűnése esetén, továbbá
részmunkaidős foglalkoztatásban időarányosan jár. A kihordási időre biztosított munkaruhát –
amennyiben a munkajogviszony a dolgozó kezdeményezésére vagy hibájából szűnik meg –
időarányosan meg kell váltani.
Fogalmi meghatározások:
a) munkaruha: munkavégzéshez biztosított ruházat, melyet a munkáltató a jogszabályi előírások
alapján biztosít
b) kihordási idő: a ruházati cikkek elhasználódására vonatkozóan meghatározott idő a
tevékenység figyelembevételével.
c) lejárati idő kezdete: az átvétel időpontja
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3. Igénybevétel módja
A munkaruha nyilvántartással megbízott személy a munkaruhát az intézmény dolgozóinak részére a
kihordási idő figyelembevételével - „MUNKARUHA juttatási idő nyilvántartó lapja” formanyomtatvány felhasználásával adja át. A munkavállalók belső bizonylaton aláírásukkal igazolják
a munkaruha átvételének tényét, mely belső bizonylat kötelező tartalmi elemei: az átvett munkaruha
pontos megnevezése, mennyisége, dátum, aláírás.
4. Beszerzésre vonatkozó rendelkezések
A dolgozók a jelen szabályzatban szereplő munkaruhákat, meghatározott összeg erejéig egyénileg
szerzik be.
Elszámolására az intézmény nevére kiállított számla alapján kerülhet sor.
A felhasználható keretösszegről az adott költségvetési év április 30-ig az intézmény vezetője dönt,
figyelembevéve az intézmény gazdasági helyzetének adott évi alakulását.
5. Egyéb rendelkezések
A munkaruha a kihordási idő után a kedvezményezett tulajdonába megy át térítésmentesen.
-

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

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

fejezet

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









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

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

9. A közalkalmazotti képviselő tevékenységének támogatása
A munkáltató a közalkalmazotti képviselővel széles körűen együttműködik, és támogatja annak a
közalkalmazottak részvételi jogaihoz kapcsolódó tevékenységét.
A munkáltató elősegíti és biztosítja a közalkalmazotti képviselő működésének feltételeit.
32

Gyomaendrődi Család- és Gyermekjóléti Központ
5502 Gyomaendrőd, Fő út 2.
Tel: 66/282-560 Fax:66/282-560
E-mail: csaladsegito.gye@gmail.com; gyermekjolet.gye@gmail.com
A közalkalmazotti képviselő működésének technikai és tárgyi feltételei
A közalkalmazotti képviselő működésének technikai és tárgyi feltételeit a munkáltató biztosítja. A
közalkalmazotti képviselő rendelkezésére bocsátja, illetve biztosítja a következőket:
 a közalkalmazotti értekezletek, összejövetelek megtartásához szükséges infrastrukturális
egységeket, a rendezvények időtartamára,
 fenti helyiségek használatához kapcsolódó infrastrukturális szolgáltatásokat (fűtés, világítás,
takarítás stb.)
 a közalkalmazotti képviselő munkavégzéséhez szükséges állandó munkaeszközöket (íróasztal,
szék, számítógép, telefon, fény-másoló stb.),
 a közalkalmazotti képviselő dokumentumainak elhelyezésére szolgáló – adatvédelmi
szempontból biztonságos – tároló eszközöket (szekrény, polc, elektronikus archiválási
lehetőség stb.),
 a munkavégzéshez szükséges irodaszereket, valamint
 a közalkalmazottakkal, valamint a munkáltató képviselőivel történő állandó kommunikáció és
kapcsolattartás céljából igénybe vehető eszközöket (hirdetőtábla, elektronikus levelezés stb.).
A közalkalmazotti képviselő működésének pénzügyi feltételei
A vonatkozó jogszabályok figyelembe vétele mellett, az intézmény mérete, a közalkalmazotti létszám,
a szakmai és gazdasági tevékenység jellege, valamint a gazdálkodás mechanizmusa nem indokolja,
hogy a közalkalmazotti képviselő önálló pénzügyi forrásokkal és a felhasználásukhoz kapcsolódó
önálló költségvetéssel rendelkezzen.
Azokat a pénzeszközöket, amelyek felhasználása esetileg szükségessé válhat, a munkáltató
lehetőségeihez mérten biztosítja.
Gyomaendrőd, 2017. március 7.

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

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

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

7. Területhasználat: Az ügyfelek a váróhelyiségben, illetve az ügyfelet fogadó munkatárs
jelenlétében az interjúszobában tartózkodhatnak. Az intézmény egyéb helyiségeiben csak a szolgálat
munkatársai és a velük együttműködő szakemberek tartózkodhatnak.
8. A gyermekjogi és az ellátottjogi képviselő elérhetőségei a váróhelyiségben ki vannak függesztve.
9. Amennyiben az ügyfél az ellátással kapcsolatban panaszt szeretne tenni, azt megteheti:
 az ügyeletes munkatársnál
 ellátottjogi/gyermekjogi képviselőnél
 az intézmény vezetőjénél
 a fenntartónál
10. Az ügyfelek kötelesek ügyelni az intézmény tisztaságának, berendezési tárgyainak épségének
megtartására. Amennyiben kárt okoznak az intézményben, azt kötelesek megtéríteni.
11. Az épületben tilos a dohányzás. Dohányzásra kijelölt hely az intézmény kapujától számított 5
méteren túli közterület.
12. Jelen házirend hatályba lépésével a korábbi házirendek hatályukat vesztik.
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2/h Melléklet Dohányzási szabályzat
A SZABÁLYZAT TARTALMA
A szabályzat tartalmazza:
- a szabályzat célját,
- a szabályzat hatályát,
- értelmező rendelkezéseket,
- a dohányzási tilalmakat,
- a nemdohányzók védelmében ellátandó feladatokat,
- a szabályzat tartalmának megismerését.
I. A szabályzat célja
A szabályzat célja, hogy
- biztosítsa az intézményi ellátásban részesülő gyermekek - mint a dohányzás káros hatásának
fizikálisan és mentálisan egyaránt fokozottan kitett csoport - dohányzással összefüggő
egészségvédelmét,
- a helyi sajátosságokat figyelembe véve biztosítsa a nemdohányzók védelmét.
II. A szabályzat hatálya
A szabályzat területi hatálya kiterjed a Gyomaendrődi Család- és Gyermekjóléti Központ által használt
épületre, annak udvarára, fő-, és egyéb bejárataira, beleértve a kapuk ötméteres körzetét is.
A szabályzat személyi hatálya kiterjed az intézmény dolgozóira, és az intézmény területén tartózkodó
egyéb személyekre.
III. Értelmező rendelkezések
A szabályzat alkalmazásában az egyes fogalmakon a következőket kell érteni:
1. Dohányzás: a dohánytermék füstképződéssel járó elégetése.
2. Dohánytermék: cigaretta, szivar, szivarka, pipadohány, vízipipa és más fogyasztási dohány, vagy
egyéb külön jogszabály szerint dohányzásra szánt, dohány alapanyagú termék.
3. A társulási intézmény rendezvénye: a társulási intézmény által hivatalosan szervezett
rendezvények,
ünnepségek,
függetlenül
azok
zárt,
vagy
nyilvános jellegétől, valamint helyszínétől.
4. Zárt légterű helyiség: valamely műszaki megoldással környezetétől fizikailag lehatárolt
létesítmény,
eszköz,
amelynek
a
külső
környezetből
történő
folyamatos légcseréje nem, vagy kizárólag nyílászárók, illetőleg egyéb műszaki
berendezések útján biztosított.
IV. Dohányzási tilalmak
1. A dohányzóhely kijelölésének tilalma
Figyelemmel az 1999. évi XLII. törvény 2. § (2) b) pontjaira, valamint a (4) bekezdésére, az
intézményben sem zárt, sem nyílt légtérben nem jelölhető ki dohányzóhely.
2. A dohányzásra vonatkozó korlátozás betartása
A dohányzásra vonatkozó korlátozások betartása: minden, az intézmény feladatkörében eljáró dolgozó
(továbbiakban: rendelkezésre jogosult) feladata.
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A rendelkezésre jogosult személy köteles a dohányzásra vonatkozó korlátozást megsértőt felhívni a
jogsértés haladéktalan befejezésére.
V. A nemdohányzók védelmében ellátandó feladatok
A nemdohányzók védelmében feladatot lát el az intézmény vezetője, és az intézmény valamennyi
dolgozója.
1. Az intézmény vezetőjének kötelessége, hogy
- ellenőrizze a nemdohányzók védelmével kapcsolatos központi és helyi előírások betartását,
- ismertesse a dolgozókkal a szabályzat tartalmát.
2. A rendelkezésre jogosult személyek feladata, hogy
- gondoskodjanak a nemdohányzók védelmének folyamatos biztosításáról, ezért a dohányzási
korlátozást megszegők ellen – a szabályzatban meghatározottak szerint – fellépjenek,
- jelezzék, amennyiben a nemdohányzók védelmének sérelmét észlelik.
VI. A szabályzat tartalmának megismertetése
1. A szabályzatot az intézmény valamennyi dolgozójának meg kell ismernie, ennek tényét aláírásukkal
kötelesek elismerni.
A nemdohányzók védelmét szolgáló előírások megszegése esetén az alkalmazottal szemben fegyelmi
eljárás folytatható.
2. A
látogatókat
–megfelelő
piktogramokkaltájékoztatni
kell
az
intézményre
vonatkozó dohányzási tilalmakról.
VII. Záró rendelkezések
Jelen szabályzat hatályba lépésével a korábbi szabályzatok hatályukat vesztik.
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5. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület
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Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező bizottság:

Gyomaendrőd TESZK 9. sz. módosítás partnerségi egyeztetési szakasz
lezárása
Megyeri László aljegyző, Molnár Zoltán Gyula főépítész
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 Képviselő Testülete a 55/2018. (II. 26.) Gye. Kt. határozatával hozzájárult a
Településrendezési Eszközök 9. számú módosításának előkészítéséhez. A módosítás a 314/2012. (XI. 8.) Korm.
rendeletben foglalt eljárási szabályok szerint folyamatban van.
A
TESZK
9.
számú
módosítás
előzményei
itt
http://hatarozatok.hu/publikacio/baafd4d4c50a9f993441e19e049583e0/ules/41083/756218

olvashatóak

el:

Tárgyalásos eljárás esetén a rendelet 39. § (2), (3) bekezdésben foglaltak szerint a véleményezési szakasz
Képviselő-testületi döntéssel zárható le.
A TESZK 9. számú módosításához a partnerségi egyeztetés során el nem fogadott észrevétel nem érkezett, így a
partnerségi szakasz lezárható.
Döntéshozói vélemények
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági
Bizottság

A bizottság javasolja a partnerségi szakasz
lezárását.

Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési
Bizottság

A bizottság javasolja a partnerségi szakasz
lezárását.

Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és
Esélyegyenlőségi Bizottság

A bizottság javasolja a partnerségi szakasz
lezárását.

Döntési javaslat
"Gyomaendrőd TESZK 9. sz. módosítás partnerségi egyeztetési szakasz lezárása"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Rendelet alkotás, szabályozás
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, az 55/2018. (II. 26.) Gye. Kt. határozatával adott
hozzájárulásával megkezdett, a hatályos Településrendezési Eszközök 9. sz. módosításának előkészítése
keretében lezajlott partnerségi egyeztetési eljárás eredményét elfogadja, a szakaszt lezárja.
Felkéri a polgármestert, hogy a végső szakmai véleményezési szakasz lefolytatását kezdeményezze az állami
főépítészi hatáskörében eljáró megyei kormányhivatalnál.
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
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GYOMAENDRŐD VÁROS
9. SZ. TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZ MÓDOSÍTÁS
VÉLEMÉNYEZÉSI DOKUMENTÁCIÓ ANYAGA

Békéscsaba 2018. július 16.

Tartalomjegyzék:
0. Címlap
1. Aláíró lap
2. A TESZK módosítás indoklása, tervezési térkép, út kialakítás terve
3. Környezeti

vizsgálat

lefolytatását

meghatározó

államigazgatási

szervi

nyilatkozatok
4. A Településszerkezeti Terv módosítás képviselő Testületi határozat tervezete
5. Módosított Belterületi Szerkezeti Terv
6. Módosított Településszerkezeti Terv
7. Gyomaendrőd Város Képviselő testületének ............./2018. (......) önkormányzati
rendelete (tervezet)
8. B8 számú tervlap a............../2018. (......) önkormányzati rendelet 1. melléklete
9. B7 számú tervlap a............../2018. (......) önkormányzati rendelet 2. melléklete
10. K11 számú tervlap a............../2018. (......) önkormányzati rendelet 3. melléklete

CSABATERV BT.
Székhely: Békéscsaba, Szőlő u. 105/4, Tel.: /66/ 327-387
Mobil:/30/ 9658-353,
E-mail: csabaterv@gmail.com
Számlaszám:10402609-26051109;Adószám:20859851-2-04

1.

Aláíró lap

GYOMAENDRŐD VÁROS
9. SZ. TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZ MÓDOSÍTÁS
Települési Főépítész

……………………………….
Molnár Zoltán Gyula

Békéscsaba 2018. július 16.

1

Körös-Maros Nemzeti Park
Igazgatóság 5541 Szarvas Pf.: 72.

2

Békés Megyei Kormányhivatal
Békéscsabai Járási Hivatala
Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály, Hatósági és
Komplex Engedélyezési Osztály,
5700 Gyula, Megyeház u. 5-7

3

4

Békés Megyei Katasztrófavédelmi
Igazgatóság
5602 Békéscsaba, Pf.: 60

Békés Megyei Kormányhivatal
Népegészségügyi Főosztály
5600 Békéscsaba, Derkovits sor 2.

+

+

+

+

Az adott tájékoztatás leírása (kivonat)

nem

Nyilatkozatot adó szerv

igen

sz

Válasz
érkezett

3.Környezeti vizsgálat lefolytatását meghatározó államigazgatási szervi nyilatkozatok

-

„A településrendezési eszköz tervezett módosításának oka a vasútialuljárófejlesztése miatt a
környezetben lévő benzinkút, illetve szomszédos telkek megközelítése végett közlekedési terület
kijelölése. A tervezet szerint a Gk-1 övezeti besorolásról Gk-6 övezetre módosul az említett terület.
A tervezett módosítások – hatáskörömbe tartozó szakkérdések tekintetében – nem tartoznak a
környezeti vizsgálatról szóló 2/2005. (I. 11.) Kormányrendelet hatálya alá, így nem szükséges erre
vonatkozóan környezeti értékelés elkészítése.”
„A dokumentáció szerint tervezett településrendezési eszközök módosítása során vízvédelmi,
vízgazdálkodási szempontból jelentős környezeti hatás nem várható, ezért az egyes tervek, illetve
programokkörnyezeti vizsgálatáról szóló 2/2005. (I. 11.) Korm. rendelet 1.§ (3) bek. a) pontja
alapján- hatóságunk hatáskörébe eső kérdésekben – nem szükséges környezeti vizsgálatot
végezni.”
„Gyomaendrőd TESZK 9. számú módosítása, a Fő út, vasúti aluljáró közelében lévő benzinkút új
,megközelítési útvonalának kijelölése és kialakítása ügyében
a módosítás tárgyát illetően település- és környezet-egészségügyi szempontból kifogást nem
emelek
Véleményem z egyes tervek, illetve programok környezeti vizsgálatáról szóló 2/2005 (I.11.) Korm.
rendelet 1.§-on alapul.”

Békéscsaba 2018. július 16.
Összeállította:

Kmetykó János Tervező TT/1 04-0068

HATÁROZATI JAVASLAT:
Gyomaendrőd Város képviselő testülete az 56/2010. (II. 25.) Gye. Kt. határozattal
elfogadott - a VÁTI Városépítési Kft által készített - 2015-ben az OPTIMUNKA
Bt által- 2016-ban és 2018-ban a Csabaterv Bt által módosított - 1:80000
méretarányú településszerkezeti-, valamint az 1:20000 méretarányú belterületi
szerkezeti tervlapját a Csabaterv Bt által 2018-ben módosított 1:8000 méretarányú
településszerkezeti- és 1:20000 méretarányú belterületi tervlapján végzett alábbi
módosítással fogadja el:
1. A Gyomaendrőd 133/1; 3733, 3734, 3735/5, 3735/6 , 3735/7 , 3735/9 ,
3735/11 hrsz. alatti földrészleteket érintő gazdasági és közlekedési területek
kiterjedése jelen határozat mellékletei szerint módosulnak.

.......................

Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testületének
.../2018. (...) önkormányzati rendelete
a város helyi építési szabályzatáról szóló 9/2010. (II. 26.) önkormányzati rendlet módosításáról
(tervezet)
Gyomaendrőd Város Ö n k o r má n y z a t á n a k Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2)
bekezdésében és az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII.
törvény 62. § (6) bekezdés 6. pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 1. pontjában
biztosított feladatkörében eljárva, a településfejlesztési koncepcióról, az integrált
településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési
eszközökről, valamint egyes
településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 37. § (2)
bekezdés b) pontja szerint a 9. mellékletben biztosított véleményezési jogkörében eljáró Békés
Megyei Kormányhivatal Állami Főépítész, Békés Megyei Kormányhivatal Békéscsabai Járási
Hivatala Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály Hatósági és Komplex Engedélyezési
Osztály, Békés Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály, Békés Megyei
Katasztrófavédelmi Igazgatóság, Budapest Főváros Kormányhivatala Közlekedési Főosztály,
Nemzeti Fejlesztési Minisztérium, Honvédelmi Minisztérium Hatósági Főosztály, Békés Megyei
Kormányhivatal Békéscsabai Járási Hivatala Műszaki Engedélyezési, Fogyasztóvédelmi és
Foglalkoztatási Főosztály, Körös-Maros Nemzeti Park Igazgatóság, Miniszterelnökség, Kulturális
örökség védelméért felelős miniszter, Békés Megyei Kormányhivatal Békéscsabai Járási Hivatal
Hatósági Főosztály Építésügyi és Örökségvédelmi Osztály, Békés Megyei Kormányhivatal
Élelmiszerlánc-biztonsági és Földhivatali Főosztály Földhivatali Osztály, Bács-Kiskun Megyei
Kormányhivatal Kecskeméti Járási Hivatala Agrárügyi Főosztály Erdőfelügyeleti Osztály, Békés
Megyei rendőr-főkapitányság, Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Műszaki Hatósági
Főosztály Bányászati Osztály, Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság, Országos Vízügyi
Főigazgatóság, Körös-vidéki Vízügyi Igazgatóság és a Békés Megyei Önkormányzat Közgyűlése
véleményének kikérésével a következőket rendel el:
1. § Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testületének a város helyi építési szabályzatáról szóló 9/2010. (II. 26.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: Ör.) 10. § (3) bekezdésének
táblázata a következő sorral egészül ki:

Jel

Gk6

Övezeti jel

Sz

50

Kk
6,5

750

Beépítési
mód

Max.
beépítettség
(%)

szabadon
álló

50

Min/max
építmény
magasság
(m)

6,5

Min.
telekterület
(m2)

Min.
zöldfelület
(%)

750

25

Elő
kert
min
(m)

Oldalkert
min (m)

Hátsókert
min
(m)

5,0

h/2

h

2. § Az Ör. mellékletét képező B8-as számú tervlap helyébe az 1. melléklet szerinti tervlap lép.
3. § Az Ör. mellékletét képező B7-es számú tervlap helyébe a 2. melléklet szerinti tervlap lép.
4. § Az Ör. mellékletét képező K11-es számú tervlap helyébe a 3. melléklet szerinti tervlap lép.

5. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és azt követő napon hatályát veszti.

Toldi Balázs
polgármester

dr. Uhrin Anna
jegyző

1.
......................

Gk
6

Sz 50
6,5 750

2. melléklet Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-Testületének
........................... önkormányzati rendeletéhez

Gk
6

Módosította : 2018-ban : Csabaterv Bt

Sz 50
6,5 750

3.
............................

Sz 50
Gk 6,5
750
6

Módosította :

2018-ban : Csabaterv Bt

6. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület
2018. augusztus 30-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező bizottság:

Közszolgáltatási szerződés az egészséges életmóddal, a turizmussal, a
sport és ifjúsági feladatokkal kapcsolatos közfeladatok ellátására
Megyeri László aljegyző, Szilágyiné Bácsi Gabriella
Toldi Balázs polgármester
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság,
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság,
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
Gyomaendrőd Város Önkormányzata 2003-ban jelentős beruházással felújította és bővítette a Gyomaendrődi Liget
Fürdő és Kempinget azzal a céllal, hogy korszerű feltételeket teremtsen a helyi lakosságnak az egészséges
életmóddal kapcsolatos szolgáltatások eléréséhez, a turizmus fellendítéséhez, továbbá a tanmedencét is magában
foglaló új létesítmény építésével az úszásoktatás, a vízi sportok és kapcsolódó ifjúsági feladatok segítését célzó
szolgáltatások eléréséhez.
A beruházás aktiválását röviddel megelőzően létrehozta a 100%-os tulajdonában álló Gyomaendrődi Liget Fürdő
Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaságot, akivel 2004. május 7-én, a 85/2004. (III. 25.) KT határozattal
jóváhagyott, bérleti szerződést kötött a fürdő létesítmény üzemeltetésére.
Az Európai Uniós tagságunkból eredően az Európai Unió működéséről szóló szerződés kapcsolódó cikkeinek
szabályai alkalmazására és az általános gazdasági érdekű szolgáltatást nyújtó vállalkozások számára nyújtott
ellentételezés rendezésére 20/2013. (I. 31.) Gye. Kt. határozatával jóváhagyott öt éves futamidőre szóló
közszolgáltatási szerződést kötött az önkormányzat a gazdasági társaságával.
A közszolgáltatási szerződés lejárt.
Ahhoz, hogy az önkormányzat a továbbiakban is jogszerűen nyújtson pénzügyi támogatást a gazdasági
társaságának, úgy egyszemélyi tulajdonosként ismét általános gazdasági érdekű szolgáltatás nyújtására kell
köteleznie azt, és új közszolgáltatási szerződés keretében kell rendezni az önkormányzati közfeladat ellátásának
rendjét és a feladat ellentételezésének feltételeit.
Tisztelt Képviselő-testület!
A döntési javaslat és a szerződéses tartalom meghatározásához röviden összefoglaljuk az általános gazdasági
érdekű szolgáltatás nyújtása során felmerült költségek kompenzációjával kapcsolatos uniós és hazai szabályokat.
Az Európai Unióról szóló szerződés és az európai unió működéséről szóló szerződés egységes szerkezetbe foglalt
változatának általános szabálya szerint. „[2. Szakasz Állami támogatások 107. cikk (az EKSz. korábbi 87. cikke)] …
Ha a Szerződések másként nem rendelkeznek, a belső piaccal összeegyeztethetetlen a tagállamok által vagy állami
forrásból bármilyen formában nyújtott olyan támogatás, amely bizonyos vállalkozásoknak vagy bizonyos áruk
termelésének előnyben részesítése által torzítja a versenyt, vagy azzal fenyeget, amennyiben ez érinti a tagállamok
közötti kereskedelmet.”
Általános szabály tehát, hogy tilos a versenybe avatkozni egyes vállalkozásoknak nyújtott előny biztosításával
Az Európai Bizottság 360/2012/EU rendelete (2012. április 25.) az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107.
és 108. cikkének az általános gazdasági érdekű szolgáltatást nyújtó vállalkozások számára nyújtott csekély összegű
támogatásokra való alkalmazásáról kimondja továbbá:
Az Európai Unió működéséről szóló szerződés (EUMSZ) 107. cikkének (1) bekezdése meghatározza, mely
intézkedések minősülnek állami támogatásnak. Az EUMSZ 108. cikkének (3) bekezdése általános szabályként
előírja, hogy az állami támogatásokat be kell jelenteni az Európai Bizottságnak, hogy az megvizsgálhassa, vajon az
állami támogatás összeegyeztethető-e a belső piaccal. A 994/98/EK tanácsi rendelet 2. cikke lehetővé teszi a
Bizottság számára, hogy rendeletben de minimis szabályt fogadjon el, amelynek értelmében a csekély összegű
támogatások nem minősülnek állami támogatásnak, mivel nincsenek hatással a tagállamok közötti versenyre és
kereskedelemre; ezért ezek nem tartoznak az EUMSZ 108. cikkének (3) bekezdésében említett bejelentési
kötelezettség hatálya alá.
Ez a rendelet kiegészíti a de minimis támogatásokról szóló rendeletet (1998/2006/EK bizottsági rendelet), és az
általános gazdasági érdekű szolgáltatást nyújtó vállalkozásoknak nyújtott támogatásra vonatkozik. Az ilyen
támogatást nem kell bejelenteni, ha valamely általános gazdasági érdekű szolgáltatást nyújtó vállalkozásnak nyújtott
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csekély összegű támogatás bármely hároméves időszakon belül nem haladja meg az 500 000 EURt, és a
kumulációra (összevonásra) vonatkozó rendelkezéseket figyelembe veszik. A de minimis támogatásról szóló
általános rendeletben meghatározott felső határ ugyanakkor csak 200 000 EUR.
Azonban ami az általános gazdasági érdekű szolgáltatás nyújtása során felmerült költségek kompenzációját illeti,
az Európai Bíróság az Altmark-ügyben hozott ítéletében egyértelműen kimondta, hogy az előny biztosítása négy
feltétel együttes teljesülése esetén zárható ki. Másképp fogalmazva: a négy feltétel megléte esetén kizárható az,
hogy előny biztosításáról van szó, mivel nem előnyt nyújtanak, hanem költséget kompenzálnak.
Először is, a kedvezményezett vállalkozást ténylegesen közszolgáltatási kötelezettségnek kell terhelnie, és e
kötelezettségnek egyértelműen meghatározottnak kell lennie.
Másodszor, az ellentételezés kiszámításának alapjául szolgáló feltételeket tárgyilagos és átlátható módon
előzetesen kell megállapítani.
Harmadszor, az ellentételezés nem haladhatja meg a közszolgáltatási kötelezettségek végrehajtása során felmerülő
költségek egészben vagy részben való fedezéséhez szükséges mértéket, figyelembe véve a kapcsolódó bevételeket
és az ésszerű nyereséget.
Negyedszer, ha a közszolgáltatási kötelezettség végrehajtásával megbízott vállalkozás kiválasztása nem
közbeszerzési eljárás keretében történik, amely lehetővé tenné, hogy azt a jelöltet válasszák, aki a közösségnek
legkevesebb költséggel járó szolgáltatást tudja nyújtani, a szükséges ellentételezés mértékét azon költségek
elemzése alapján kell megállapítani, amelyet egy átlagos, jól vezetett és a közszolgáltatási követelmények
kielégítéséhez szükséges eszközökkel megfelelően felszerelt vállalkozásnál e kötelezettségek teljesítésekor
felmerülnének, figyelembe véve a kapcsolódó bevételeket és a kötelezettségek teljesítéséből származó ésszerű
nyereséget. A Bizottság ezeket a feltételeket részletesen ismertette az európai uniós állami támogatási
szabályoknak az általános gazdasági érdekű szolgáltatások nyújtásának ellentételezésére való alkalmazásáról szóló
közleményében. [BIZOTTSÁG HATÁROZATA (2005. november 28.) az EK-Szerződés 86. cikke (2) bekezdésének
az általános gazdasági érdekű szolgáltatások működtetésével megbízott vállalkozásoknak közszolgáltatással járó
ellentételezés formájában megítélt állami támogatásokra történő alkalmazásáról (az értesítés a C(2005) 2673.
számú dokumentummal történt) (2005/842/EK)]
Ezzel együtt több uniós dokumentum is megerősítette, hogy az EU bíróságának az Altmark per kapcsán tett
megállapításai alapján milyen ellentételezési gyakorlat nem minősül állami támogatásnak. Vegyük végig a
következő uniós dokumentum alapján, hogy a közszolgáltatási szerződés alapján végzendő feladataink
finanszírozása állami támogatásnak minősül-e vagy sem?
A közszolgáltatással járó ellentételezés formájában nyújtott állami támogatásról szóló közösségi keretszabály
(2005/C 297/04) 2. az állami támogatásnak számító közszolgálattal járó ellentételezés összeegyeztethetőségét
szabályozó feltételek fejezet 2.1. Általános rendelkezések alcím 6. pontja szerint a Bíróság az Altmark-ítéletében
megállapította azokat a feltételeket, amelyek teljesülése esetén a közszolgálattal járó kötelezettség nem számít
állami támogatásnak. Ezek a következők:
„[…] Először is, a kedvezményezett vállalkozásnak közszolgáltatási kötelezettséggel kell rendelkeznie, és e
kötelezettségeket világosan meg kell határozni. […]
Mi a közfeladat?
- minden önkormányzati feladat közfeladat
- közfeladat ellátása elsősorban költségvetési szerv alapításával történik
- az ÁHT megengedi, hogy az önkormányzat államháztartáson kívüli szervezettel lásson el feladatot. [az
államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény] 3/A. §]
Közszolgáltatási szerződés keretében tervezett közfeladatok (az EU jogi terminológia szerint Általános Gazdasági
Érdekű Szolgáltatások - ÁGÉSZ):
Gyomaendrődi Liget Fürdő Szolgáltató Nonprofit Kft.-re ruházandó közfeladatok:
Az egészséges életmód segítését célzó szolgáltatások: Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX törvény 13. § (1) bekezdés 4. pont
Turizmussal kapcsolatos feladatok: Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX törvény 13. §
(1) bekezdés 13. pont
Sport és ifjúsági ügyek: Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CVXXXIX. törvény 13. § (1) bek. 15.
pont
A fenti közfeladatokat a Gyomaendrődi Liget Fürdő és Kemping létesítmény üzemeltetésével, a létesítmény
szolgáltatásai útján valósítja meg.
[…] Másodszor, az ellentételezés kiszámításához alapul vett paramétereket objektív és átlátható módon előre meg
kell határozni, hogy ne jöjjön létre olyan gazdasági előny, amely a kedvezményezett vállalkozásnak kedvez a
konkurens vállalkozásokkal szemben. […] Amennyiben a tagállam a vállalkozás veszteségeinek fedezésére anélkül
fizet ellentételezést, hogy az ellentételezés paramétereit előre megállapították volna, és az esemény után kiderül,
hogy a közszolgáltatási kötelezettségek biztosítása kapcsán egyes szolgáltatások működtetése gazdaságilag nem
volt életképes, akkor ez az ellentételezés a Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti állami támogatás fogalma
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alá tartozó pénzügyi intézkedés.
Az önkormányzatnak előre meg kell határoznia a közfeladat pontos mutatóit és paramétereit és ezt a feladatot
elrendelő aktusaiban (helyi rendelet vagy utasítást adó határozat) és a közszolgáltatási szerződésben kell rögzíteni.
[…] Harmadszor, az ellentételezés nem haladhatja meg a közszolgáltatási kötelezettségek biztosításához szükséges
költség egy része vagy egésze fedezéséhez szükséges összeget, figyelembe véve a kapcsolódó elismervényeket és
az ésszerű nyereséget […]
A gazdasági társaságunknak a feladat pontos mutatói, paraméterei alapján; gondos és körültekintő gazdasági
elemzéssel kell megállapítania és bemutatnia az ellentételezés várható mértékét.
[…] Negyedszer, ha speciális esetben a közszolgáltatási kötelezettséget biztosító vállalkozást nem olyan
közbeszerzési eljáráson választották ki, amely lehetővé tenné a közösség számára a legkisebb költséget jelentő
szolgáltatást nyújtani képes ajánlattevő kiválasztását, az ellentételezés mértékét azon költségek elemzése alapján
kell meghatározni, amelyek fejében egy átlagos, jól vezetett és a közszolgáltatási kötelezettséggel kapcsolatos
követelményeknek való megfeleléshez szükséges … eszközökkel rendelkező vállalkozás biztosította volna e
kötelezettségeket, figyelembe véve a kapcsolódó elismervényeket és a kötelezettségek biztosításából származó
ésszerű nyereséget.”
Csak a 100%-ban önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságaink (ügyvezetői) utasíthatók.[PTK 3:112. § [A vezető
tisztségviselő önállósága] … (3) Egyszemélyes gazdasági társaságnál az egyedüli tag az ügyvezetésnek utasítást
adhat, amelyet a vezető tisztségviselő köteles végrehajtani.]
Amennyiben a közfeladat ellátásnak ellentételezése meghaladja a nemzeti közbeszerzési értékhatárt, akkor
közbeszerzési eljárás nélkül csak akkor választható ki (utasítható) ha megfelel a Kbt. feltételeinek. [A
közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 9. § (1) bekezdés h) és i) pont]
Annak ellenére, hogy az EUB Altmark Trans ítélete nyomán a közszolgáltatások kompenzációja nem minősül eleve
tiltott magatartásnak, mégis a tapasztalatok azt mutatják, hogy a megfogalmazott második és negyedik feltétel túl
szigorú. Azok teljesítése és igazolása komoly nehézségekbe ütközik. A hatóságnak nem csupán gazdaságilag
megalapozottan kell érvelnie a kompenzáció előre meghatározott számítási alapja, valamint a tekintetben, hogy a
vagyoni előny a működés költségeit és egy minimális profitot nem lépi túl, hanem a negyedik feltétel értelmében, egy
versenyeztetési eljárás nélkül kiválasztott és támogatott vállalkozás esetén, hipotetikus költséganalízist is készítenie
kell. Utóbbi nehézsége abban rejlik, hogy adott esetben a tevékenységek valamelyikét különleges vagy kizárólagos
jog alapján végzik és nincs valódi piac, valamint nincs az összehasonlítás érdekében vizsgálható átlagosan
hatékony más vállalkozás sem. Aki a feltételes adatokhoz képest magasabb összegű támogatást kap, az tilos
illetve engedélyköteles támogatási körbe kerül.
7. Amennyiben e négy kritérium teljesül, a közszolgáltatással járó ellentételezés nem számít állami támogatásnak,
ezért az EK-Szerződés 87. és 88. cikke nem alkalmazandó. Amennyiben a tagállamok nem tartják be ezeket a
kritériumokat és teljesülnek az EK-Szerződés 87. cikke (1) bekezdésének általános alkalmazási kritériumai, a
közszolgáltatással járó ellentételezés állami támogatásnak minősül.
Mit kell figyelembe venni az általános gazdasági érdekű szolgáltatás (ÁGÉSZ) ellentételezése kapcsán?
Az ÁGÉSZ fogalma az EUMSZ 14. cikkében és 106. cikkének (2) bekezdésében, valamint az EUMSZ-hez csatolt
26. jegyzőkönyvben jelenik meg, de a fogalom meghatározás sem az EUMSZ-ben, sem a másodlagos joganyagban
nem szerepel. Az Unió gyakorlatában általában olyan gazdasági jellegű szolgáltatásokra utal, amelyeket a
tagállamok hatóságai – a nemzeti jog szerinti hatáskörmegosztás alapján nemzeti, regionális vagy helyi szinten –
sajátos közszolgáltatási kötelezettségeknek vetnek alá megbízatás útján és általános érdekre vonatkozó kritérium
alapján annak biztosítására, hogy a piacot jellemző feltételekkel nyújtják e szolgáltatásokat.
Egy közszolgáltatási feladat pontos megszervezéséhez megbízatásra van szükség. A megbízatás az a hivatalos
aktus, amely megbízza a vállalkozást az ÁGÉSZ működtetésével, tartalmazza az érintett vállalkozás közszolgáltatási
feladatát, valamint az ÁGÉSZ működésének kiterjedését és alapfeltételeit. A vállalkozás és az állam
kötelezettségeinek meghatározásához a közszolgáltatás odaítélésére vonatkozó aktusra van szükség. Ilyen
hivatalos aktus hiányában nem ismert a vállalkozás sajátos feladata, és nem lehet meghatározni a megfelelő
ellentételezést.
Az ÁGÉSZ-sszel kapcsolatos feltételeket és eljárásokat az unió 2012/21/EU határozata (2011. december 20.) 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 [az értesítés a C(2011) 9380. számú dokumentummal történt]; valamint a
hazai jogban az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a
regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet szabályozza.
Lényeges szempontok és szabályozási elemek:
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1) A 2012/21/EU bizottsági határozat 2. cikk (1) bekezdés a) pontja értelmében az ellentételezés mértéke
feladatonként nem haladhatja meg évenként a 15 millió eurót[1].
2) A 2012/21/EU bizottsági határozat 4. cikke értelmében a megbízási aktusnak (támogatási szerződésnek) a
következőket kell tartalmaznia:
a) a közszolgáltatási kötelezettségek tartalma és időtartama - A 2012/21/EU bizottsági határozat 2. cikk (2)[2]
bekezdése értelmében a szerződést legfeljebb 10 évre lehet megkötni, tehát nem szükséges a szolgáltatót évente
megbízni az adott feladattal;
b) a vállalkozás megnevezése és adott esetben a támogatással érintett terület;
c) a támogatást nyújtó hatóság által a vállalkozásnak adott kizárólagos vagy különleges jogok jellege;
d) az ellentételezési mechanizmus leírása és az ellentételezés kiszámításának, ellenőrzésének és felülvizsgálatának
paraméterei - tehát mindenképpen előzetesen, a megbízási időszak megkezdése előtt, előre meg kell határozni,
hogy milyen feladatok esetében milyen költségtípusok részesülhetnek ellentételezésben, és milyen kalkulációk (pl.
előző év eredményei) alapján kell azt kiszámítani;
3) Az ellentételezés mértékének megállapításához kapcsolódóan, és a 2012/21/EU bizottsági határozat 5. cikkének
való megfelelés érdekében a következő szöveget kell beilleszteni a közszolgáltatási szerződésbe:
„A támogatás mértékét a 2012/21/EU bizottsági határozat 5. cikke szerint kell megállapítani. A támogatás mértéke
nem haladhatja meg a közszolgáltatás ellátásának nettó költségét, azaz a közszolgáltatás működtetésével
kapcsolatban felmerült költségek és az ezzel összefüggésben keletkezett bevételek különbségét, figyelembe véve
egy, a közszolgáltatás ellátásához kapcsolódó sajáttőke-rész alapján várható ésszerű profitot is.”
4) Figyelembe kell venni, hogy a 2012/21/EU bizottsági határozat 5. cikke több alternatív ellentételezés-számítási
módot is alkalmazni rendel attól függően, hogy a közszolgáltatási feladattal megbízott vállalkozás kizárólag a
tervezet szerinti tevékenységet végzi-e. Erről érintettség esetén megfelelő rendelkezéseket kell a tervezetbe
illeszteni.
5) Az ellentételezés megfelelő ellenőrizhetőségének biztosítása érdekében a következő szöveget kell beilleszteni a
közszolgáltatási szerződésbe:
„Amennyiben a Támogatott a közszolgáltatás körén belül és kívül is végez tevékenységeket, akkor a 2012/21/EU
bizottsági határozat 5. cikkének (9) bekezdése értelmében a közszolgáltatás költségeit és bevételeit a többi
szolgáltatásétól elkülönítve kell kimutatnia belső számláiban, a költségek és bevételek elkülönítésének
paramétereivel együtt. A közszolgáltatáson kívül eső tevékenységek költségei magukban foglalják az összes
közvetlen költséget, a közös költségek arányos részét és a megfelelő tőkemegtérülést. E költségekre nem adható
ellentételezés.”
6) A túlkompenzáció elkerülésére és visszafizettetésére hozott intézkedések érdekében a következő szöveget kell
beilleszteni a közszolgáltatási szerződésbe:
„Ha a kedvezményezett a 2012/21/EU bizottsági határozat 5. cikkének megfelelően meghatározott összeget
meghaladó támogatásban részesül, a kedvezményezettnek a túlkompenzációt vissza kell fizetnie. Amennyiben a
túlkompenzáció összege nem haladja meg az átlagos éves ellentételezés összegének 10 %-át, a túlkompenzáció
átvihető a következő időszakra, és levonható az arra az időszakra fizetendő támogatás összegéből. A
kedvezményezett a támogatásról olyan elkülönített elszámolást köteles vezetni, amelyből a 2012/21/EU bizottsági
határozat 5. cikkének (2)-(4) bekezdésben meghatározott követelmények ellenőrizhetőek.”
7) A következő szöveget is be kell beilleszteni a közszolgáltatási szerződésbe: hivatkozás az Európai Unió
működéséről szóló szerződés 106. cikke (2)[3] bekezdésének az általános gazdasági érdekű szolgáltatások
nyújtásával megbízott egyes vállalkozások javára közszolgáltatás ellentételezése formájában nyújtott állami
támogatásra való alkalmazásáról szóló 2012/21/EU bizottsági határozatra (HL L 7., 2012.1.11., 3-10. o.) a pontos
címmel és a Hivatalos Lapban (HL) való megjelenésre való hivatkozással.
8) A közszolgáltatási szerződésbe kell foglalni még, hogy a 2012/21/EU bizottsági határozat 8. cikke értelmében a
feleket 10 éves iratmegőrzési kötelezettség terheli.
Tisztelt Képviselő-testület!
Az előterjesztés és szerződés tervezet szövegét előzetesen megküldtük az Innovációs és Technológiai Minisztérium
Támogatásokat Vizsgáló Iroda részére, hogy alakítsák ki állásfoglalásukat. Az európai uniós versenyjogi értelemben
vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm.
rendelet 7. § (2) bekezdése szerint a támogatásról szóló tervezetet csak a Támogatásokat Vizsgáló Iroda által a
bejelentés kézhezvételének visszaigazolása után lehet a képviselő-testület elé terjeszteni. A Támogatásokat
Vizsgáló Iroda 2018. július 31-én kelt TVI-6168/2018/CS/1/01 számú állásfoglalásában megállapította, hogy a
döntés- és szerződés-tervezet alapján nyújtható támogatás közszolgáltatásért járó ellentételezésnek minősül, és
összeegyeztethető az Európai Unió működéséről, szóló szerződés 106. cikke (2) bekezdésének az általános
gazdasági érdekű szolgáltatások nyújtásával megbízott egyes vállalkozások javára közszolgáltatás ellentételezése
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formájában nyújtott állami támogatásra való alkalmazásáról szóló 2012111/EU bizottsági
határozat rendelkezéseivel.

[1] „a) 15 millió EUR éves összeget nem meghaladó ellentételezés általános gazdasági érdekű szolgáltatás
nyújtásához a közlekedésen és a közlekedési infrastruktúrán kívüli területeken;”
[2] „(2) Ez a határozat csak akkor alkalmazandó, ha a vállalkozás általános gazdasági érdekű szolgáltatás
nyújtásával való megbízásának időtartama nem haladja meg a tíz évet. Tíz évnél hosszabb megbízási időtartam
esetén e határozat csak akkor alkalmazandó, ha a szolgáltató olyan jelentős beruházásra kényszerül, amelyet az
általánosan elfogadott számviteli elvekkel összhangban hosszabb időtartam alatt kell amortizálni.”
[3] „(2) Az általános gazdasági érdekű szolgáltatások működtetésével megbízott vagy a jövedelemtermelő
monopólium jellegű vállalkozások olyan mértékben tartoznak a Szerződések szabályai, különösen a
versenyszabályok hatálya alá, amennyiben ezek alkalmazása sem jogilag, sem ténylegesen nem akadályozza a
rájuk bízott sajátos feladatok végrehajtását. A kereskedelem fejlődését ez nem befolyásolhatja olyan mértékben,
amely ellentétes az Unió érdekeivel.”
Döntéshozói vélemények
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és
Közbeszerzési Bizottság

A bizottság javasolja a közfeladat ellátását a
döntési javaslat szerint.

Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és
Esélyegyenlőségi Bizottság

A bizottság javasolja a közfeladat ellátását a
döntési javaslat szerint.

Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági
Bizottság

A bizottság javasolja a közfeladat ellátását a
döntési javaslat szerint.

Döntési javaslat
"Közszolgáltatási szerződés az egészséges életmóddal, a turizmussal, a sport és ifjúsági feladatokkal kapcsolatos
közfeladatok ellátására"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Közszolgáltatás
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete utasítja a 100%-os tulajdonában álló Gyomaendrődi
Liget Fürdő Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaságát, hogy 2018. szeptember 1-étől 2026. december
31. napjáig lássa el a:
a) Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX törvény 13. § (1) bekezdés 4. pontjában
meghatározott az egészséges életmód segítését célzó szolgáltatási;
b) Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX törvény 13. § (1) bekezdés 13. pontjában
meghatározott turizmussal kapcsolatos feladatokat és;
c) Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CVXXXIX. törvény 13. § (1) bek. 15. pontjában foglalt sport
és ifjúsági ügyeket is szolgáló Gyomaendrődi Liget Fürdő és Kemping létesítmény üzemeltetéséhez kapcsolódó
közfeladatokat a következő szerződésben foglalt tartalommal.
„KÖZSZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS
(Tervezet)
Az egészséges életmód segítését célzó szolgáltatásokat, a turizmussal kapcsolatos feladatokat, továbbá a
sport és ifjúsági ügyeket szolgáló létesítmény üzemeltetésével kapcsolatos közfeladatok ellátására
A szerződés egyrészről létrejött
Gyomaendrőd Város Önkormányzata
képviseli: Toldi Balázs polgármester
cím: 5500 Gyomaendrőd, Selyem út 124.,
PIR azonosítója: 725525,
adószáma: 15725527-2-04
továbbiakban: „Önkormányzat”,
másrészről
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Gyomaendrődi Liget Fürdő Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
képviseli: Gera Krisztián ügyvezető
5500 Gyomaendrőd, Erzsébet liget 2.,
cégjegyzékszám: 04 09 005983,
adószám: 13087085-2-04,
továbbiakban: „Közszolgáltató”
együttesen: Szerződő felek között a mai napon az alábbi feltételekkel:
1. Előzmények
1.1 Az Önkormányzat kötelező közfeladata:
1.1.1 Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX törvény 13. § (1) bekezdés 4. pontjában
meghatározott az egészséges életmód segítését célzó szolgáltatások;
1.1.2 Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX törvény 13. § (1) bekezdés 13. pontjában
meghatározott turizmussal kapcsolatos feladatok;
1.1.3 Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CVXXXIX. törvény 13. § (1) bek. 15. pontjában foglalt
sport és ifjúsági ügyeket is kiszolgáló
Liget Fürdő létesítmény fenntartása és üzemeltetése.
1.2 Az 1.1 pontban foglalt kötelező önkormányzati közfeladatok teljesítése céljából az Önkormányzat a 100%-os
tulajdonában lévő Közszolgáltatót alapította, amely alkalmas a közszolgáltatási feladatok ellátására.
1.3 Az Önkormányzat a Közszolgáltató 1.2 pontban foglalt alkalmasságára tekintettel …/2018. (VIII…) Gye. Kt.
határozat jelzésű normatív aktusával utasította annak ügyvezetését az 1.1 pontban rögzített közfeladatok ellátására.
1.4 Szerződő felek kijelentik, hogy a jelen okiratban foglalt Szerződés a Közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII.
törvény 9. § (1) bekezdés h) pontjában foglalt rendelkezések alapján nem minősül közbeszerzési eljárás-köteles
ügyletkötésnek, mert
a) a Közszolgáltató egyszemélyes korlátolt felelősségű gazdasági társaság formájában kizárólag az Önkormányzat
ajánlatkérő tulajdonában van, és az Önkormányzat a Közszolgáltató ügyvezetési jellegű feladatainak ellátását
illetően teljes körű ellenőrzési jogokkal rendelkezik és képes a gazdálkodó szervezet stratégiai céljainak és fontos
döntéseinek alapvető befolyásolására;
b) a Közszolgáltató nyilatkozott arról, hogy a szerződéskötést követő üzleti évben várható nettó árbevételének
legalább 80%-a a tulajdonos ajánlatkérővel kötendő szerződések teljesítéséből származik.
2. A Szerződés tartama és hatálya
2.1. Az Önkormányzat a Közszolgáltatót megbízza, hogy az Önkormányzat tulajdonában lévő, és az Önkormányzat
85/2004. (III. 25.) KT határozatával jóváhagyott, majd 2004. május 7-én megkötött hatályos bérleti szerződés alapján
üzemeltetett, továbbá a Közszolgáltató tulajdonában lévő vagyonelemekből álló Gyomaendrődi Liget Gyógyfürdő és
Kemping létesítmény (továbbiakban: Létesítmény) szolgáltatásaival lássa el:
a) az egészséges életmód segítését célzó
aa) fürdő strand és szállásszolgáltatást;
ab) gyógyászati tevékenységet, és annak fejlesztését;
ac) a gyógyvíz hasznosításával, a fürdő kultúra fejlesztésével az egészséges életmód népszerűsítését;
b) az Önkormányzat turisztikai feladatainak ellátásában és fejlesztési koncepcióinak kidolgozásában való
közreműködést;
c) a létesítmény infrastruktúrájával a sport, ifjúsági ügyek megvalósítását
ca) az úszásoktatás és ifjúsági szabadidős szolgáltatással;
cb) vízi sportok utánpótlás nevelését szolgáló
feltételek folyamatos biztosításával (a továbbiakban: „Közszolgáltatás”)
2.2. Közszolgáltató vállalja, hogy a Közszolgáltatást folyamatosan, teljes körűen, a hatályban lévő jogszabályi
előírások maradéktalan betartása mellett teljesíti.
2.3. Szerződő felek a szerződést 2018. szeptember 1. napjától 2026. december 31. napjáig tartó időtartamra kötik
meg.
3. A Közszolgáltató feladatainak meghatározása
3.1 Az egészséges életmód segítését célzó szolgáltatásokkal, a sport és ifjúsági ügyekkel és a turizmussal
kapcsolatos Közszolgáltatások köre:
a) Fizikai közérzetet javító szolgáltatások
b) Kempingszolgáltatás
c) Saját tulajdonú és bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése
d) Szabadidős és sporteszköz kölcsönzése
e) Egyéb szórakoztatás és szabadidős tevékenység
3.2 Szerződő felek rögzítik továbbá, hogy a Létesítményhez tartoznak a vagyonleltárában szereplő berendezések és
felszerelések a szerződés 1. melléklete szerint.
3.3 A Közszolgáltató gondoskodik a Létesítmény őrzéséről, takarításáról, napi karbantartási feladatairól, valamint
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nyitva tartásáról és a létesítmény sportszakmai és egyéb közösségi szolgáltatásai biztosításáról a következők
szerint:
a) napi takarítás, nagytakarítás, rendezvények utáni eseti takarítás, a létesítmények tisztálkodási és higiénia
felszereléssel való ellátása,
b) a Létesítmény előtti kiépített parkolónak, továbbá a zöldfelületű közterületeknek a közutakig, továbbá a ligeti
gyalogjárdáig terjedő szakaszának rendben és tisztán tartása, a zöldfelület illetve a fák és bokrok gondozása,
c) a létesítmény:
ca) nyitása, zárása,
cb) vendégeinek beléptetése,
cc) a tárgyi eszközeinek felügyelete,
cd) a szándékos vagy gondatlan károkozásának megakadályozása,
ce) rongálása, továbbá rendezvénye során történt rendbontás esetén a szükséges elhárítási, rendvédelmi és jogi
lépések megtétele,
d) nyitvatartási időben a szakszemélyzet folyamatos jelenlétének biztosítása, üzemidőn kívül automata riasztási
rendszer üzemeltetése a létesítmény őrzése érdekében,
e) eseti és éves karbantartási munkálatok, azaz olyan rendeltetésszerű használatot biztosító állagmegóvási
feladatok elvégzése, amelyek nem minősülnek felújításnak vagy beruházásnak,
f) a létesítményt oktatási és sportcélból rendszeresen vagy alkalmanként igénybevevők szolgáltatási igényeinek
rögzítése, koordinálása és sportszakmai kiszolgálása a következő prioritásokkal:
fa) hétköznap délelőtt és kora délután elsősorban a közoktatási intézmények testnevelési óráihoz,
fb) hétköznap késő délután elsősorban a sportági szakszövetségek tagszervezetei edzéseihez,
fc) hétköznap és hétvégén este az amatőr és rekreációs célú sportrendezvényekhez,
fc) hétvégén napközben a sportági szakszövetségek tagszervezetei versenysport rendezvényeihez,
fd) az előzőekre figyelemmel rendelkezésre álló szabad időkeretben az egyéb közösségi, kulturális és szórakoztató
programokhoz
g) sporteseményeken a sportcélú kiegészítő eszközök és berendezések biztosítása, kezelése
3.4 A Közszolgáltató használatába adott ingatlan nyilvántartási értéke szerinti kimutatását a 2. melléklet tartalmazza.
3.5. A Közszolgáltató közszolgáltatási feladatainak részletes műszaki tartalmát a szerződés 3. melléklete
tartalmazza.
4. A Közszolgáltató kötelezettségei és jogosultságai
4.1. A Közszolgáltató kijelenti, hogy a Közszolgáltatások biztonságos ellátásához a személyi-, tárgyi- és vagyoni
feltételekkel, valamint a szükséges hatósági engedélyekkel rendelkezik.
4.2. A Közszolgáltató kijelenti, hogy a Közszolgáltatások ellátására rendelkezik a szükséges mennyiségű és
minőségű járművel, géppel, eszközzel, berendezéssel, valamint a szükséges létszámú és képzettségű
szakemberrel. Rendelkezik továbbá felelősségbiztosítással, a jelen szerződés alapján létrejött jogviszony
fennállásának idejére.
4.3. A Közszolgáltató kötelezettséget vállal arra, hogy a szerződésben nevesített Közszolgáltatás ellátásához, és
biztonságosan bővíthető teljesítéséhez szükséges karbantartásokat a saját költségén haladéktalanul elvégzi,
amelynek az adott Közszolgáltatásra vetített költségeit a jogszabályban meghatározott módon a Közszolgáltatás
ellentételezésében érvényesítheti.
4.4.
Közszolgáltató vállalja, hogy mivel a közszolgáltatás körén belül és kívül is végez tevékenységeket, a
közszolgáltatás költségeit és bevételeit a többi szolgáltatásétól elkülönítve mutatja ki belső számláiban, a költségek
és bevételek elkülönítésének paramétereivel együtt. A közszolgáltatáson belül eső tevékenységek költségei
magukban foglalják az összes közvetlen költséget, a közös költségek arányos részét és a megfelelő
tőkemegtérülést.
4.5. A Közszolgáltató köteles a közszolgáltatói tevékenységéről évente részletes pénzügyi és szakmai beszámolót
készíteni (a továbbiakban: „Beszámoló”), és azt a tárgyévet követő év május 31-ig az Önkormányzatnak benyújtani.
4.6 A Közszolgáltató a bevételek, költségek és ráfordítások, továbbá az egyes tevékenységek eredményét az 4.
melléklet szerinti adattartalommal mutatja be.
4.7. A Közszolgáltató a Közszolgáltatás részeként telefonos ügyfélszolgálati tevékenységet biztosít a
Közszolgáltatás igénybe vevői számára. Az ügyfélszolgálati tevékenység során a Közszolgáltató a megrendelések,
kifogások, panaszok kezelése során betartja a hatályos jogszabályi rendelkezéseket.
4.8. A Közszolgáltató a szerződés alapján jogosult az 3.2. és 3.4. pontokban meghatározott önkormányzati vagyon
birtoklására és használatára.
4.9. A Közszolgáltató a használatában lévő önkormányzati vagyont rendeltetésének megfelelően használhatja. A
Közszolgáltató felelős minden olyan kárért, amely a rendeltetésellenes, vagy szerződésellenes használat
következménye.
4.10. A Közszolgáltató köteles a vagyontárgyak műszaki állagát a jó gazda gondosságával biztosítani. Ennek
keretében a Közszolgáltatónak az alábbi kötelezettségei állnak fenn:
a) elvégzi az ingatlan funkciójának megfelelő karbantartását, gondoskodik az ingatlan megbízható üzemeltetéséről,
a víz-, az energia és egyéb épületgépészeti rendszerek működőképességéről, az épületek takarításáról (ide értve a
napi műszaki feladatokat és karbantartást, a víz-, az energia és más közmű-ellátást, a közegészségügyi feladatok
ellátásának biztosítását), valamint a vagyonvédelem megvalósítását;
b) viseli a jelen szerződésben foglalt feladatok ellátásából fakadó terheket és a közterheket, valamint a szerződés
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időtartama alatt keletkezett, másra át nem hárítható károkat. Ezzel összefüggésben a Közszolgáltató köteles az
Önkormányzatot tájékoztatni a dologban beállt károkról és a fenyegető kárveszélyről.
4.11. A Közszolgáltató köteles az önkormányzati vagyont illetően – az állag-, a környezet védelme érdekében és az
önkormányzati vagyon használatából adódó minden egyéb esetben – a vonatkozó jogszabályok, szabványok
hatósági, szakhatósági és műszaki előírások, így különösen a közegészségügyi, a tűzvédelmi és munkavédelmi
előírások szerint eljárni. A Közszolgáltató az átadott vagyon használata során köteles a jelen szerződésben reá
háruló kötelezettségeket megtartani.
4.12. A Közszolgáltató köteles az üzemeltetéssel járó adatszolgáltatási és nyilvántartási kötelezettségének eleget
tenni, valamint felel az adatok hitelességéért és naprakész állapotáért.
4.13. A Közszolgáltató köteles a használatában lévő vagyonnal folyamatosan elszámolni, a tárgyévben hatályos
önkormányzati vagyonrendelet, a számviteli törvény, valamint az önkormányzati vagyonnyilvántartás szabályai
szerint. A Közszolgáltató az önkormányzati vagyon tárgyairól elkülönített nyilvántartást köteles vezetni, amely
tételesen tartalmazza ezen eszközök könyvszerinti bruttó- és nettó értékét, az amortizáció összegét, az azokban
bekövetkezett változásokat.
4.14. A Közszolgáltató köteles azonnal írásban bejelenteni az Önkormányzatnak, ha:
a) köztartozása esedékessége több mint 1 hónapja lejárt,
b) az általa használt önkormányzati vagyon összértékében bekövetkezett 10 %-os mértéket meghaladó
csökkenésről szerez tudomást,
c) a használt önkormányzati vagyonban súlyos környezeti veszélyeztetés alakul ki,
d) a használt önkormányzati vagyonnal kapcsolatban az Önkormányzat beavatkozását igénylő természeti és
környezeti károkozás történt, vagy egyéb, az önkormányzati vagyont érintő veszélyhelyzet következett be.
4.15. Szerződő felek megállapítják, hogy a Közszolgáltató a jelen szerződés tárgyát képező ingó- és ingatlanvagyon
tekintetében vezetékes víz, tűz, elemi, katasztrófa és személyi kár kockázatokról szóló vagyon- és
felelősségbiztosítási szerződéssel rendelkezik.
5. Az Önkormányzat kötelezettségei és jogosultságai
5.1. Az Önkormányzat a Közszolgáltató részére kizárólagos közszolgáltatói jogot biztosít a Közszolgáltatás
ellátására.
5.2. Az Önkormányzat kötelezettséget vállal arra, hogy a jelen szerződésben nevesített Közszolgáltatás hatékony és
folyamatos ellátásához a Közszolgáltató számára szükséges információkat megadja, továbbá elősegíti a
Közszolgáltatás körébe tartozó tevékenységek összehangolását.
5.3. Az Önkormányzat az esetlegesen hozzá érkező panaszokat, kifogásokat haladéktalanul továbbítja a
Közszolgáltató felé. Az ilyen jellegű panaszok, kifogások kivizsgálásáról, a megtett intézkedésekről Közszolgáltató
30 napon belül tájékoztatja az Önkormányzatot.
6. A Szerződésben foglalt feladatok ellátásának tárgyi és pénzügyi feltételei
6.1. A közfeladat ellátásért a Közszolgáltatónak nyújtott ellentételezés:
6.1.1 A Közszolgáltatás ellentételezése formájában nyújtott támogatás (a továbbiakban: Ellentételezés) mértékét a
5. melléklet részletei.
6.1.2 Az Ellentételezés mértékét a 2012/21/EU bizottsági határozat 5. cikke szerint kerül megállapításra. Az
Ellentételezés mértéke nem haladhatja meg a közszolgáltatás ellátásának nettó költségét, azaz a közszolgáltatás
működtetésével kapcsolatban felmerült költségek és az ezzel összefüggésben keletkezett bevételek különbségét,
figyelembe véve egy, a közszolgáltatás ellátásához kapcsolódó sajáttőke-rész alapján várható ésszerű profitot is.
6.1.3 Amennyiben a Támogatott a közszolgáltatás körén belül és kívül is végez tevékenységeket, akkor a
2012/21/EU bizottsági határozat 5. cikkének (9) bekezdése értelmében a közszolgáltatás költségeit és bevételeit a
többi szolgáltatásétól elkülönítve kell kimutatnia belső számláiban, a költségek és bevételek elkülönítésének
paramétereivel együtt. A közszolgáltatáson kívül eső tevékenységek költségei magukban foglalják az összes
közvetlen költséget, a közös költségek arányos részét és a megfelelő tőke-megtérülést. E költségekre nem adható
ellentételezés.
6.1.4 Ha a kedvezményezett a 2012/21/EU bizottsági határozat 5. cikkének megfelelően meghatározott összeget
meghaladó támogatásban részesül, a kedvezményezettnek a túlkompenzációt vissza kell fizetnie. Amennyiben a
túlkompenzáció összege nem haladja meg az átlagos éves ellentételezés összegének 10 %-át, a túlkompenzáció
átvihető a következő időszakra, és levonható az arra az időszakra fizetendő támogatás összegéből. A
kedvezményezett a támogatásról olyan elkülönített elszámolást köteles vezetni, amelyből a 2012/21/EU bizottsági
határozat 5. cikkének (2)-(4) bekezdésben meghatározott követelmények ellenőrizhetőek.
7. A szerződés teljesítésének ellenőrzése
7.1. A felek által megbízott személyek a szerződés teljesítését évente minden év január hónapjában felülvizsgálják
és a szerződés esetleges módosítására javaslatot tesznek.
7.2. Felek közös megegyezéssel a Közszolgáltatási szerződést az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami
támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet (a
továbbiakban: Kormányrendelet) 7. § (2a) bekezdése alapján módosíthatják.
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7.3. A Közszolgáltató köteles üzleti tervét (szükség esetében aktualizált üzleti terv) a tárgyévet megelőző év
mérlegbeszámolójával egyidejűleg legkésőbb minden év április 15-ig az Önkormányzat elé terjeszteni.
7.4. Az Önkormányzat jogosult ellenőrizni a Közszolgáltató közszolgáltatási tevékenységét valamint a
Közszolgáltatót terhelő kötelezettségek rendszeres és folyamatos betartását. Ennek során az Önkormányzat
jogosult adatokat, dokumentumokat bekérni a Közszolgáltatótól, és helyszíni ellenőrzést folytatni az Mötv. 119. §
alapján.
8. A szerződés megszűnése
8.1. A szerződés megszűnik:
8.1.1. Rendes felmondással indoklási kötelezettség nélkül, annak közlésétől számított 90 nap elteltével.
8.1.2. Azonnali hatályú felmondásnak van helye, ha:
a) a közszolgáltatás szerződésben meghatározott célja lehetetlenné vált,
b) a Közszolgáltató, a szerződés keretében a közszolgáltatás megvalósításához szükséges, vagyontárgyakat
rongálja, rendeltetésellenesen vagy szerződésellenesen használja, illetve hasznosítja, vagy pedig egyébként fennáll
a veszély, hogy azokat a Közszolgáltató a szerződés lejártát követően nem tudja a szerződésben meghatározott
állapotban visszaadni,
c) az Önkormányzat vagy a Közszolgáltató a szerződésben, illetve a jogszabályokban meghatározott
kötelezettségeit súlyosan megszegi.
8.2. A szerződés megszűnése esetén a Közszolgáltató köteles átadás-átvételi eljárás útján, az általa használt
önkormányzati vagyonnal tételesen, a közszolgáltatási feladat ellátásról pedig teljeskörűen pénzügyileg is
elszámolni.
9. Egyéb rendelkezések
9.1. Az Ellentételezés 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 alá tartozik.
9.2. Az ÁGÉSZ rendelet 8. cikk alapján Felek a támogatással kapcsolatos adatokat 10 pénzügyi évig kötelesek
megőrizni.
9.3. A felek megállapítják, hogy a Kormányrendelet szerinti bejelentés megtörtént az Innovációs és Technológiai
Minisztérium Támogatásokat Vizsgáló Iroda felé, amelyet az 2018. július 31-én kelt, TVI-6168/2018/CS/1/01 szám
alatt visszaigazolt.
9.4. A szerződésre az Mötv., a Ptk. vonatkozó rendelkezései az irányadóak.
9.5. A szerződés 4 példányban, egymással szó szerint mindenben megegyező tartalommal készült, amelyet a
szerződő felek képviselői elolvasás után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag aláírnak.
Gyomaendrőd, 2018. szeptember 1.
Gyomaendrőd Város Önkormányzata
Képviseli: Toldi Balázs
polgármester

Gyomaendrődi Liget Fürdő Szolgáltató Nonprofit Korlátolt
Felelősségű Társaság
Képviseli: Gera Krisztián ügyvezető
ügyvezető

Jogilag ellenjegyzem:

………………………………
dr. Uhrin Anna
jegyző

Pénzügyileg ellenjegyzem:

……………………………..
Szilágyiné Bácsi Gabriella
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pénzügyi osztályvezető
Mellékletek:
1. Gyomaendrődi Liget Fürdő és Kemping önkormányzati vagyonleltárban lévő tartozékai, berendezései és
felszerelései [3.2.]
2. Használatba adott ingatlanok nyilvántartási értéke szerinti kimutatás [3.4.]
3. A Közszolgáltató közszolgáltatási feladatainak részletes műszaki tartalma [3.5.]
4. Bevételek, költségek és ráfordítások, továbbá az egyes tevékenységek eredménye bemutatásának adattartalma
[4.6.]
5. A Közszolgáltatás ellentételezésének részletes kimutatása [6.1.1.]
1. melléklet
Gyomaendrődi Liget Fürdő és Kemping önkormányzati vagyonleltárban lévő tartozékai, berendezései és
felszerelései [3.2.]
A.) Ingatlanok és az ingatlanhoz közvetlenül kapcsolódó gépek, berendezések, felszerelési tárgyak:
I. 1293/5 hrsz. Strandfürdő, 2 ha 7019 m2, könyvszerinti bruttó vagyonérték: 1.024.629.235,- Ft
II. 1298 hrsz. Strandfürdő kemping, 7879 m2, könyvszerinti bruttó vagyonérték: 51.909.000,- Ft,
III. 1090 hrsz. I. számú Vízműtelep, 3 ha 9171 m2, könyvszerinti bruttó vagyonérték: 10.589.840,- Ft,
IV. 677/2 hrsz-ú ingatlan területén lévő termálkút, könyvszerinti bruttó vagyonérték: 15.577.981,- Ft,
V. 1295/2 hrsz. Liget Fürdő II. számú hévízkút és parkoló könyvszerinti bruttó vagyonérték: 44.700.290,- Ft.
I. A 1293/5 Starndfürdő területén lévő felépítmények, egyéb építmények
1. Gyógyászat épülete, és az épület gépészeti és egyéb berendezései
Gyógyászat épületgépészet könyvszerinti bruttó vagyonérték: 31.583.750,- Ft
Leltári
szám
I.1.

Megnevezés

10
11
12
13
14
15
16
17
18

Szellöző rendszer
Oldalfali duál split klímaberendezés LG LM-L1462
Oldalfali duál split klímaberendezés LG LM-L1963
Oldalfali duál split klímaberendezés LG LM-L2163
TERMICON tip. Szellőzőgép
Kazánház
Viessman gázkazán, szabályozóval
Axiális fali szellőző ventilátor
Fűtési keringtető szivattyú Grundfos UPS 25-50
Fűtési keringtető szivattyú 1db WILO, 2 db Pedrollo
Fűtési keringtető szivattyú 1 db IBO OH 25-60, 1 db
EVOSTA 40/70 tip.
Gyógyászati berendezések
EDIT 400 ingeráram készülék tartozékkészlettel
Endovac 400 vákumkészülék tartozékkészlettel
Nemectroson 400 UH készülék készülékkocsival
Kezelőágy
„PACIFIC” aut. Masszás,- pezsgő és örvényfürdő
„Highlight” hullámfürdős víz alatti masszázskád
„Florenz” víz alatti masszázskád
négyrekeszes galvánkád
CO2 kád

19
20
21

Impregnátor
Masszázságy
SOLÁR CABIN XL 60 állószolárium

1
2
3
4
5
6
7
8
9
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Leltár szerinti Tényleges
mennyiség mennyiség
( db )
(db)
2
1
1
1

2
1
1
1

1
1
2
3
2

1
1
1
3
2

2
2
1
4
1
1
1
1
1

2
2
1
4
1
1
1
1
1

1
2
1

1
2
1

Megjegyzés
Rossz, javítani kell

1 selejt

Szétszerelve évek
óta

22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42

Berendezési tárgyak
Földszint 013 helyiség garnitúra –női öltöző
Földszint 019 helyiség garnitúra- női wc
Földszint 025 helyiség garnitúra- női zuhanyzó
Földszint 030 helyiség garnitúra- férfi öltöző
Földszint 031 helyiség garnitúra- férfi wc
Földszint 032 helyiség garnitúra- férfi zuhanyzó
Földszint 033 helyiség garnitúra- porta
Földszint 034 helyiség garnitúra- kartonozó
Földszint 035 helyiség garnitúra- orvosi rendelő
Földszint 036 helyiség garnitúra- wc
Földszint 038 helyiség garnitúra- wc
Földszint 039 helyiség garnitúra-mozgáskorl. wc
Földszint 041 helyiség garnitúra- fizikoterápia
Tetőtér 053 helyiség garnitúra- vendégszoba
Tetőtér 054 helyiség garnitúra- vendégszoba
Tetőtér 064 helyiség garnitúra- vendégszoba
Tetőtér 065 helyiség garnitúra- vendégszoba
Tetőtér 066 helyiség garnitúra- menedzseriroda
Tetőtér 067 helyiség garnitúra- marketingiroda
Tetőtér 068 helyiség garnitúra- konyha
Tetőtér 070 helyiség garnitúra- irodáknál wc

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

2. Uszoda épülete és az épület gépészeti és egyéb berendezései
Uszoda gépészet könyvszerinti bruttó vagyonérték: 44.360.636,- Ft
Sorszám
I.2.

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

Megnevezés

Vízgépészet
Vízforgató szivattyú KRIPSOL típ.
Öblítő levegő fúvó ELEKTOR SD 54 egység
Búvárszivattyú WILO TM 30-0,2 egység
Átemelő berendezés WILO TM 30-0,4+tartály egység
Átemelő szivattyú WILO TM 30-0,2 egység
Tisztító berendezés ASTRAL DOLPHIN
Szűrőtarály KRIPSOL tip.
Lemezes hőcserélő APV H12-MV tip.
Vízminőség ellenőrző ProMinent DCM egység
pH szabályozószer adagoló Stenner egység
Pelyhesítőszer adagoló ProMinent Beta 4/a 1000 egység
Pelyhesítőszer adagoló ProMinent Beta 4/a 1602 egység
Algagátlószer adagoló ProMinent Beta 4/a 1602 egység
Vegyszer adagoló ProMinent Beta 4/a 1602 egység
Hordó szivattyú Lutz B2 tip. Egység
Klórgáz adagoló ADVANCE 205 tip. Egység
Ventilátor TPCSV 200 egység
Klórinjektor tápszivattyú
Lazító medence
Vízforgató szivattyú KRIPSOL egység
Szűrőtartály ASTRAL tip.
Nyomásfokozó szivattyú GRUNDFOSS NB 80-200 egységoldalfalmasszázs
Nyomásfokozó szivattyú GRUNDFOSS NB 65-200 egységnyaktagzuhany, gejzír
Levegő fúvó ELEKTOR SD 72 egység
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Leltár Tényleges
szerinti mennyiség
mennyiség
(db)
( db )
3
1
2
1
1
1
3
1
2

3
1
2
1
1
0
3
1
1

2
1
1
1
1
1
1
1
2

2
0
0
0
1
1
1
1
2

2
1
1

2
1
1

2

2

1

1

megjegyzés

rossz, javítani kell
1 rossz, javítani kell

selejt

1 selejt, 1 kinti
gépházba
selejt
selejt
selejt

rossz, javítani kell

24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

pH és redoxpotenciál mérőbőrönd Lovibond Photométer
pH és redoxpotenciál mérőkészülék
Központi fűtés és kazánház
földgáztüzelésű kazán Veismann tip.
fűtési keringtető szivattyú WILO TOP-S 80/10
fűtési keringtető szivattyú WILO TOP-S 30/7
fűtési keringtető szivattyú WILO TOP-S 25/7 25/65
fűtési keringtető szivattyú WILO TOP-S 50/7
fűtési keringtető szivattyú WILO TOP-S 40/7
fűtési keringtető szivattyú WILO TOP-S 40/10
tágulási tartály, REFLEX
lemezes hőcserélő HMV-hez

1
1

1
1

2
1
3
1
4
1
2
2
1

2
1
2
1
4
1
1
2
1

hőcserélő padlófűtéshez
Szellőzés
szellőztető és légfűtő páramentesítő készülék, TERMICON
tip.
csőbe építhető elszívó ventilátor AIRVENT tip.
szellőztető légkezelő berendezés TERMICON tip.
csőbe építhető axiális ventilátor HELIOS tip.
légbefúvó termoventillátor CIAT tip.

1

1

1

1

2
2
2
1

2
2
2
1

1 selejt

1 selejt
nincs használva,
gazdaságtalan
működtetés miatt
Rossz, javítani kell

3. Üzemviteli épület és az épület gépészeti és egyéb berendezései
Üzemviteli épület gépészet könyvszerinti bruttó vagyonérték: 408.517,- Ft
Sorszám
I.3.
1
2
3

Megnevezés
Dunaferr LUX-N radiátor
Falra szerelt axiál ventilátor HXB/4-250/36
WIESSMANN VITOPEND 100 tip. gázkazán

Leltár szerinti
Tényleges
mennyiség
mennyiség (db)
( db )
8
8
1
1
1
1

1. Vákumos gáztalanító és az épület gépészeti és egyéb berendezései, a termálkútnál található, nem működik, mivel
nincs gáztartalom a termálvízben. Vákumos gáztalanító épület gépészet könyvszerinti bruttó vagyonérték:
2.445.187,- Ft nincs használva.
2. Hidroforház – üzemviteli épület része
3. Raktár I., üzemviteli épület része
4. Raktár II., - gyógytorna rész, üzemviteli épület része
5. Pénztár, - régi pénztárépület az úszómedencénél
6. Közös öltöző az úszómedencénél,
7. Kabinsor,
8. Melegvíztároló-kör alakú,
9. Vendéglátó egység a kabinsorban,
10. Női és férfi WC, üzemviteli épület része
11. Közös WC-k a kabinsorban
12. Tisztasági fürdő a változó mélységű medencénél,
13. Zuhanyzók a medencéknél,
14. Fürdő bejárati kapu-forgókapu a beléptető rendszerrel együtt
Beléptető rendszer
Sorszám Megnevezés
I.17.
1
2
3
4
5

Ecco 120 HE szinkronizált dupla forgókapu
PC munkaállomás
TCP 110 kártyanyomtató
TCC 100 kódoló chipes adathordozóhoz
TRX 100 kártyaolvasó
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Leltár szerinti
Tényleges
mennyiség
mennyiség (db)
( db )
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

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

Térburkolatok,
Gépház az úszó medencénél
Úszó medence,
Ülő, termálmedence,
Gyermekmedence a gombával,
Változó mélységű medence,
Csővezeték a kúttól a fürdőig,
Fürdő kerítés.

II. A 1298 Starndfürdő – kemping könyvszerinti bruttó vagyonérték 51.909.000,- Ft, területén lévő
felépítmények, egyéb építmények
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Recepció
Férfi – Női mosdó,
Kemping mosogató,
Kemping faház,
“Titász” faház- szekrény,
Kemping női WC.
Kemping férfi WC.

III. 1090 hrsz. I. számú Vízműtelep, 3 ha 9171 m2, könyvszerinti bruttó vagyonérték: 10.589.840,- Ft,
IV. 677/2 hrsz-ú ingatlan területén lévő termálkút, könyvszerinti bruttó vagyonérték: 15.577.981,- Ft,
1. Zenner WPHI melegvízóra BN100 bruttó összeg. 150.000.-Ft
V. 1295/2 hrsz. Liget Fürdő II. számú hévízkút és parkoló könyvszerinti bruttó vagyonérték: 44.700.290,- Ft.
1. Parkoló földterület könyvszerinti bruttó vagyonérték: 408.462,- Ft,
2. Hévízkút építmény könyvszerinti bruttó vagyonérték: 37.410.000,- Ft,
3. Parkoló aszfalt könyvszerinti bruttó vagyonérték: 6.881.828,- Ft.
B.) Egyéb nagyértékű gépek, berendezések és felszerelések
Ssz.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Megnevezés
Telefax Panasonic FV készülék
Szauna
Vízsugármasszás berendezések a lazító
medencében
Szivattyú
BTO CUHV 0307-3 buvárszivattyú
Szivattyú Menbloc
BTO CUHV 0307-3 buvárszivattyú
BTO CUHV 0307-3 buvárszivattyú
BTO CUHV 0307-3 buvárszivattyú
BTO CUHV 0307-3 buvárszivattyú
Pénztárgép HIT 1 db
Vízforgató berendezés az úszómedencénél
Liget Fürdő telepi közmű
Liget Fürdő belső telefonrendszer E/668
Liget Fürdő riasztó rendszer E/668

Könyvszerinti bruttó
érték ( Ft )

Tényleges
mennyiség (db)

67.992,227.033,360.400,-

Leltár szerinti
mennyiség
( db )
1
1
1

142.700,94.800,342.000.94.800,94.800,94.800,94.800,70.000,20.613.607,1.807.443,352.778,442.842,-

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

0
0
0
0
0
0
0
1
1
1
1
1

1
1
1

Gyomaendrőd gyógyfürdő, új épületrész vagyonvédelmi felszerelése (riasztó rendszer) E/668 eszköz
tartozékai: takarékossági okból nincs használva, mivel 24 órás gépészeti szolgálat működik éjszakai őrzéssel.
Ssz.

1
2
3

Megnevezés
Tetőtér beépítés, irodák
- Bajárati ajtó mágnesérzékelő
- Iroda és közlekedő, passzív infraérzékelő
- Biztonsági kulcsos kapcsoló
Uszoda első emelet, büfé, raktárak
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Leltár szerinti
mennyiség
( db )

Tényleges
mennyiség (db)

1
4
1

1
4
1

4
5
6
7

- Bejárati ajtó mágnes érzékelő
- Iroda és közlekedő, passzív infraérzékelő
- Biztonsági kulcsos kapcsoló
Ellenőrző pontok
- Őr jelentkezési pont

Értéknélkül nyilvántartott kisértékű tárgyi eszközök
Ssz.
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

Pad ( csővázas, fa ülőke fehér )
Műanyag kukaállvány
Szemetes vasból kandelláberen
Virágtartó udvari betonból kétszintes
Virágtartó udvari betonból köralakú
Virágtartó udvari téglalapalakú kisméretű
Zománcozott mosdócsap a közös öltözőnél
Kerékpártároló vasból
Udvari játék, vasvázás hinta 6 ülőkével
Udvari játék, vasvázas forgó 5 ülőkével
Udvari játék, vasvázas libikóka
Sövényvágó elektromos
Tömlőkocsi+tömlő ( 28 m )
Gereblye
Vasvilla
Lapát
Kapa
Metszőolló
Mentőláda tartozékokkal
Falióra
Asztal
Tükör fali
Merítőszák
Mentőöv
Pénzkazetta
Mentőláda tartozékokkal
Vasaló
Dohányzóasztal
Álló hamutartó
Hűtőszekrény
Vérnyomásmérő
Endoszkop
Televizió színes FUNAI
Asztaliventillátor
Ventilátor álló
Vasalóállvány
Autómata mosógép
Ruhaszárító állvány
Fotel (textil kárpitos )
Szekrény 3 ajtós fából
Számítógép asztal
Asztali számológép SHARP
Írógép elektronikus
Forgószék
Íróasztal 1 ajtós, 2 fiókos
Íróasztal 1 ajtós, 3 fiókos
Kávéfőző ( Szarvasi )
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1
5
1

1
5
1

3

3

Leltár szerinti
mennyiség
( db )
22
20
4
2
4
8
1
2
1
1
1
1
1
2
1
2
2
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
3
1
1
1
1
2
1
2
1

Tényleges
mennyiség (db)
24
16
4
2
4
6
1
2
0
0
0
1
0
2
1
2
2
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
0
1
1
1
1
1
0
1
1
0
0
2
2
1
1

48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61

Hűtő 100 l-es
Szekrény 6 ajtós
Nyomtató ( STAR LC 15 )
Nyomtató EPSON FX
Nyomtató HP Deskjet 5550
Lemezszekrény
Vas álló fogas
Fa lóca
Fa asztal
Sámli
Masszőr ágy
3 rekeszes öltözőszekrény
Tolóajtós fa szekrény
Szék

1
1
1
1
1
1
3
8
1
1
1
2
1
1

0
1
1
1
1
1
3
8
1
0
0
2
1
0

2. melléklet
Használatba adott ingatlanok nyilvántartási értéke szerinti kimutatás [3.4.]
S. sz.
1.
2.
3.
4.
5.

Helyrajzi szám
677/2
1090
1293/5
1298/1
1295/2

Megnevezés

Nyilvántartási érték (Ft)
2018. június 30-ig elszámolt
értékcsökkenés szerinti állapot
7.206.349
4.589.531
772.315.921
49.969.385
29.266.125

Termálkút, Áchim utca
Vizműtelep
Strandfürdő
Strandfürdő
Parkoló, Semmelweis utca

3. melléklet
A Közszolgáltató közszolgáltatási feladatainak részletes műszaki tartalma [3.5.]
S.sz.
1.
2.
3.

4.

Megnevezés
1. Fizikai közérzetjavító szolgáltatások
elvégzésével kapcsolatos közfeladatok
Fizioterápiás és gyógyászati részleg
szolgáltatásainak biztosítása (nyitva
tartás)
Fizio- és balneoterápiás
(egészségmegőrző és gyógyászati)
kezelések biztosítása

Mutatószám
Nyitva tartás:
9:00-19:00 (360 nap)
10 óra * 360 nap
gyógytorna: 50 hét x 3 alk.
gyógymasszázs: 35 db / nap
tangentor: 31 db / nap
szénsavas fürdő: 6 db / nap
gyógyúszás: 50 hét x 2 alk.
iszapkezelés: 8 db / nap
1 fő pénztáros / adatrögzítő
(160 óra * 12 hónap)
3 fő fizioterápiás asszisztens
(160 óra * 3 fő * 12 hónap)
4 fő masszőr
(160 óra * 4 fő * 12 hónap)
1 fő takarító
(160 óra * 12 hónap)
1 fő gyógytornász
(50 óra * 12 hónap)
1 fő fürdő orvos
(16 óra * 12 hónap)
1 fő asszisztens
(16 óra * 12 hónap)
1 fő medenceőr
(160 óra * 12 hónap)
1 fő karbantartó
(40 óra * 12 hónap)

A gyógyászati és egészségmegőrző
részleg:
a) nyitása, zárása,
b) vendégeinek beléptetése,
c) a tárgyi eszközeinek felügyelete,
d) Nyitvatartási időben személyzet
folyamatos jelenlét biztosítása
e) a létesítmény tisztálkodási és higiénia
felszereléssel való ellátása
f) a létesítményt rendszeresen vagy
alkalmanként igénybevevők szolgáltatási
igényeinek rögzítése, koordinálása és
szakmai kiszolgálása
g) egészségmegőrző rendezvényekre
való előkészület, szervezés, lebonyolítás
h) higiéniai követelményekhez szükséges
feladatok elvégzése
i) eseti vagy éves karbantartás
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Mennyiség
3.600 óra/év
150 alkalom/év
12.600 db/év
11.160 db/év
2.160 db/év
100 alkalom/év
2.880 db/év
1.920 óra/év
5.760 óra/év
7.680 óra/év
1.920 óra/év
600 óra/év
192 óra/év
192 óra/év
1.920 óra/év
480 óra/év

5.

6.

7.
8.

takarítás, fertőtlenítés
gyógyfürdő és tanuszoda:
a) nyitása, zárása,
b) vendégeinek beléptetése,
c) a tárgyi eszközeinek felügyelete,
d) Nyitvatartási időben személyzet
folyamatos jelenlét biztosítása
e) a létesítmény tisztálkodási és higiénia
felszereléssel való ellátása
f) a létesítményt rendszeresen vagy
alkalmanként igénybevevők szolgáltatási
igényeinek rögzítése, koordinálása és
szakmai kiszolgálása
g) egészségmegőrző rendezvényekre
való előkészület, szervezés, lebonyolítás
h) üzemelést végző dolgozókkal
kapcsolatos adminisztrációs feladatok
i) dolgozók irányítása
j) gyógyászati, tisztító és higéniai anyagok
beszerzése

Nyitva tartás:
9:00-20:00 (360 nap)
1 fő pénztáros
(160 óra * 12 hónap)
1 fő takarító
(160 óra * 12 hónap)
1 fő úszómester
(160 óra * 12 hónap)
1 fő ügyvezető
(80 óra * 12 hónap)
1 fő gazdasági ügyintéző
(80 óra * 12 hónap)
1 fő műszaki irányító
(80 óra * 12 hónap)
1 fő karbantartó
(80 óra * 12 hónap)
1 fő vízgépész
(160 óra * 12 hónap)

2. Turisztikai feladatok ellátásához
kapcsolódó közfeladatok ellátása
Szállás: vendégszobák, közösségi
szálláshely, kemping
Szezonálisan működő strand +
egészségmegőrző részleg: üzemeltetési
és karbantartási feladatai (4. és 5. sorban
meghatározottak szerint)
+
Építmények, közművek, belső utak, egyéb
tárgyi és infrastrukturális létesítmények,
közcélú zöldterületek karbantartása,
gondozása

1 fő pénztáros
(160 óra * 12 hónap)
1 fő karbantartó
(80 óra * 12 hónap)
2 fő vízgépész
(160 óra * 2 fő * 5 hónap)
3 fő úszómester
(160 óra * 3 fő * 5 hónap)
2 fő takarító
(160 óra * 2 fő * 5 hónap)
2 fő kertész
(160 * 2 fő * 5 hónap)

3. Sport és ifjúsági ügyeket is szolgáló
létesítmény üzemeltetéséhez
kapcsolódó közfeladatok ellátása
A tanuszoda és kültéri úszómedence:
a) nyitása, zárása,
b) vendégeinek beléptetése,
c) a tárgyi eszközeinek felügyelete,
d) Nyitvatartási időben személyzet
folyamatos jelenlét biztosítása
e) a létesítmény tisztálkodási és higiénia
felszereléssel való ellátása
f) a létesítményt rendszeresen vagy
alkalmanként igénybevevők szolgáltatási
igényeinek rögzítése, koordinálása és
szakmai kiszolgálása
g) egészségmegőrző rendezvényekre
való előkészület, szervezés, lebonyolítás

Nyitva tartás:
9:00-20:00 (360 nap)
1 fő pénztáros
(160 óra * 12 hónap)
1 fő takarító
(160 óra * 12 hónap)
1 fő úszómester
(160 óra * 12 hónap)
1 fő ügyvezető
(80 óra * 12 hónap)
1 fő gazdasági ügyintéző
(80 óra * 12 hónap)
1 fő műszaki irányító
(80 óra * 12 hónap)
1 fő karbantartó
(80 óra * 12 hónap)
2 fő vízgépész
(160 óra * 2 fő * 12 hónap)

4. melléklet
Beszámoló szerkezete [4.6.]
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3.960 óra/év
1.920 óra/év
1.920 óra/év
1.920 óra/év
960 óra/év
960 óra/év
960 óra/év
960 óra/év
1.920 óra/év

1.920 óra/idény
960 óra/idény
1.800 óra/idény
2.700 óra/idény
1.800 óra/idény
1.800 óra/idény

3.960 óra/év
1.920 óra/év
1.920 óra/év
1.920 óra/év
960 óra/év
960 óra/év
960 óra/év
960 óra/év
3.840 óra/év

1. Mérleg
2. Eredménykimutatás
3. Kiegészítő melléklet
Általános fejezet, mely a közszolgáltató bemutatását, tulajdonosi szerkezetét, részvényesek bemutatását, a társaság
fő tevékenységeinek bemutatását, képviseletére jogosult adatait, kapcsolt vállalkozások bemutatását, az adott üzleti
évhez kapcsolódóan a belső számviteli szabályozás főbb előírásainak a bemutatását tartalmazza.
Részletező fejezet, mely a mérleg tételekhez és az eredmény kimutatáshoz kapcsolódó számszaki és
szöveges kiegészítéseket, elemzéseket tartalmazza.
Tájékoztató jellegű kiegészítések, mely a Közszolgáltató valós vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről készített
értékelés - a pénzügyi gazdasági elemzés módszereivel, viszonyszámok, mutatószámok bemutatásával, az
eredmények szöveges értékelése alapján.
Cash flow-kimutatás
4. Üzleti jelentés
Közszolgáltató bemutatja
a) a számviteli törvényben előírtak mellett a Közszolgáltató számviteli politikájában meghatározottaknak
megfelelően, elkülönítetten a tárgyévben realizált, a közszolgáltatás ellátásához, illetve az egyéb tevékenységhez
kapcsolódó bevételeket, költségeket és ráfordításokat, továbbá az egyes tevékenységek eredményét,
b) vevőkapcsolatok értékelését,
c) a felhasznált erőforrások értékelését,
d) a jelentős kötelezettségek, kockázatok ismertetését,
e) a kapacitások kihasználását,
f) a beruházások, fejlesztések alakulását,
g) a fogyasztói kifogásokat és észrevételek elintézésével kapcsolatban tett intézkedéseket,
h) a tevékenységek összegző értékelését.
5. melléklet
A Közszolgáltatás ellentételezésének részletes kimutatása [5.1.1.]
A 2018. évre vonatkozó Ellentételezés részletes összetevői:
1. Fizikai közérzetjavító szolgáltatások elvégzésével kapcsolatos
közfeladatok
Anyagköltség
Alapanyagok költségei (karszalag, masszázskrém,…)
Tisztító és fertőtlenítő szerek
Egyéb anyagok (szerelés, alkatrész)
Vezetékes gáz
Villamos energia
Vízdíj
Irodaszer, nyomtatvány, munkaruha
Igénybevett szolgáltatások
Szemétszállítás, szennyvíz
Javítási, karbantartási költség
Könyvviteli költségek
Ügyvédi költség
Gyógyászati szakfelügyelet
Egyéb humán eü. szolgáltatás
Vízvizsgálati díjak
Munkavédelmi, tűzvédelmi költség
Telefon, internet, posta
Bérleti díj
Személyi jellegű ráfordítások
Bér + járulék
Bevétel
2. Turisztikai feladatok ellátásához kapcsolódó közfeladatok ellátása
Anyagköltség
Alapanyagok költségei
Tisztító és fertőtlenítő szerek
Egyéb anyagok (szerelés, alkatrész)
Vezetékes gáz
Villamos energia
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Mutatók

Összeg (ezer Ft)
43.705
13.046
1.610
1.550
1.200
2.754
4.577
1.044
311
22.862
2.567
1.740
1.296
720
3.609
2.994
1.000
151
1.080
7.705
47.635
47.635
-39.838
-26.975
5.503
680
654
506
1.162
1.931

Vízdíj
Irodaszer, nyomtatvány, munkaruha
Igénybevett szolgáltatások
Szemétszállítás, szennyvíz
Javítási, karbantartási költség
Könyvviteli költségek
Ügyvédi költség
Vízvizsgálati díjak
Munkavédelmi, tűzvédelmi költség
Telefon, internet, posta
Bérleti díj
Személyi jellegű ráfordítások
Bér + járulék
Bevétel
3. Sport és ifjúsági ügyeket is szolgáló létesítmény üzemeltetéséhez
kapcsolódó közfeladatok ellátása
Anyagköltség
Alapanyagok költségei
Tisztító és fertőtlenítő szerek
Egyéb anyagok (szerelés, alkatrész)
Vezetékes gáz
Villamos energia
Vízdíj
Irodaszer, nyomtatvány, munkaruha
Igénybevett szolgáltatások
Szemétszállítás, szennyvíz
Javítási, karbantartási költség
Könyvviteli költségek
Ügyvédi költség
Vízvizsgálati díjak
Munkavédelmi, tűzvédelmi költség
Telefon, internet, posta
Bérleti díj
Személyi jellegű ráfordítások
Bér + járulék
Bevétel
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
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439
131
5.782
1.083
734
610
304
316
64
456
2.215
12.740
12.740
-51.000
13.846
8.695
1.074
1.033
800
1.836
3.051
694
207
9.026
1.711
1.159
864
480
500
101
720
3.491
20.125
20.125
-24.000

7. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület
2018. augusztus 30-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező bizottság:

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

Tisztelt Képviselő-testület!
Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény (a
továbbiakban: E-ügyintézési tv.) 108. § (1) bekezdése alapján az elektronikus ügyintézésre kötelezett szervezetek
2018. január 1. napjától kötelesek az ügyek elektronikus intézését az E-ügyintézési tv.-ben meghatározottak szerint
biztosítani. Az E-ügyintézési tv. 1. § 17. pontja alapján ez a kötelezettség a helyi önkormányzatra is kiterjed.
Az E-ügyintézési tv. 65. § (1) bekezdése szerint az elektronikus ügyintézésben együttműködő szervek
információátadási szabályzatot fogadnak el. Az E-ügyintézési tv. szerinti együttműködő szervek tekintetében – a
helyi önkormányzat esetében – a hivatal minősül együttműködő szervnek. Ennek megfelelően az információátadási
szabályzatot a hivatal nevében kell kitölteni, de a hivatalt létrehozó önkormányzatoknak kell elfogadniuk.
Az E-ügyintézési tv. 109. § (3) bekezdés szerinti információátadási szabályzatot az információátadási szolgáltatás
nyújtásának megkezdését megelőzően legalább 15 nappal – azaz legkésőbb 2017. december 15-én – közzé kell
tenni, valamint elektronikus úton megküldeni az elektronikus ügyintézési felügyeletnek is. Ez 2017. december 15-én
megtörtént.
Az elektronikus ügyintézési felügyelet 2018. július 18-i levelében a következő észrevételeket tette:
a) A szabályzat 2.1.5.2.3 pontjában foglalt informatikai szolgáltatás rendelkezésre állását számmal és
mértékegységgel meghatározott célértékkel kell meghatározni, azaz meg kell adni a rendelkezésre állás százalékos
értékét.
b) A korábbiakban kiadott állásfoglalással szemben a szabályzatot önkormányzatonként kell elkészíteni, tekintve,
hogy az E-ügyintézési tv. az elektronikus ügyintézésre egyébként az önkormányzatot kötelezi. Ennek megfelelően
nem elég valamennyi önkormányzat által elfogadott egyetlen szabályzatot kiadni, hanem önkormányzatonkénti
egyediesített példányt kell készíteni és elfogadni.
A fentieknek megfelelően kérem a Képviselő-testülettől az önkormányzatra nevesített és módosított
információátadási szabályzat 1.1-es verziójának elfogadását. A szabályzat szeptember 1-én lép hatályba.
Döntéshozói vélemények
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és
Esélyegyenlőségi Bizottság

A bizottság javasolja a módosított szabályzat
jóváhagyását.

Döntési javaslat
"Információátadási szabályzat módosítása"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Rendelet alkotás, szabályozás
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megállapítja a Gyomaendrődi Közös Önkormányzati
Hivatal információ átadási követelményeit a „Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal Információ Átadási
Szabályzata Gyomaendrőd Város Önkormányzatánál v1.1” című dokumentum szerint.
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
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I.

Általános rész – az együttműködő szerv és az
információátadási szabályzat alapadatai

1. Az együttműködő szerv alapadatai
Hivatalos teljes név

Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal

Adószám

15803744‐1‐04

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

Egyedi

Egységes információátadási szabályzat alapadatai

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

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

Kiadás dátuma

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

Hatályosság kezdete

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

2.2.

Egyedi információátadási szabályzat alapadatai

Egyedi információátadási szabályzat
megnevezése
Verzió

Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal
információátadási szabályzata Gyomaendrőd
Város Önkormányzatánál
v1.1

Kiadás dátuma

2018. augusztus 30.

Hatályosság kezdete

2018. szeptember 1.

Irányító államigazgatási szerv/országos kamara
vezetőjének jóváhagyása

Igen/Nem
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II.

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

1. Együttműködő szerv szakterületei (ügycsoportjai)





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

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

Nyilvántartás leírása

Nyilvános
(Igen/Részben/Nem)

Közzététel helye

Közhiteles
(Igen/Részben/Nem)

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

Adóhátralékosok

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

Jogszabályi
hivatkozás
A
nyilvántartást
elrendelő jogszabály
meghatározása

Nem

Részben
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Részben

a helyi adókról szóló
1990. évi C. törvény
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2.1.3. A nyilvántartások által közhitelesen nyilvántartott adatok köre
A táblázat célja, hogy felsorolja az együttműködő szerv által kezelt nyilvántartás közhiteles adatait.
Közhiteles adat
jogszabályi
megnevezése,
értelmezése

Közhiteles adat rövid,
köznapi neve
Az adat
leírása

Nyilvános
(I/N)

Átadható (I/N)

Átadható esetén az
átadás módja
(Egyszerű/Automatikus)

tartalmának

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

Melyik
nyilvántartásban
szerepel

N

I

E

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

I

I

E

Adóhátralékosok

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

Adat rövid, köznapi
neve

Adat
jogszabályi
megnevezése,
értelmezése

Elsődleges/
Másodlagos

Másodlagos
esetén az
elsődleges
forrás jelölése

Nyilvános
(I/N)
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Átadható
(I/N)

Átadható
esetén az
átadás módja
(Egyszerű/
Automatikus)

Melyik
nyilvántartásban
szerepel
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Az adat tartalmának
leírása

‐
‐

‐
‐

‐
‐

‐
‐

‐
‐

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

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

Együttműködés
formája

Gyakoriság

 egyszerű,

 real‐time,

 automatikus

 szakaszos
(időszakonkénti, az
időszak
megadásával),

Nyilvános/
Nem
nyilvános


Nem nyilvános esetén
a jelölés indoklása


 eseményalapú,
 egyszeri/ismétlődő
1. ONKADO ‐
NAV

egyszerű

eseményalapú

nem
nyilvános

személyes adatok és
adótitok védelme

2. ONKADO –
Bírósági
végrehajtó

egyszerű

eseményalapú

nem
nyilvános

személyes adatok és
adótitok védelme

3. ONKADO –
szabálysértési
hatóság

egyszerű

eseményalapú

nem
nyilvános

személyes adatok és
adótitok védelme

4. ONKADO ‐
Bíróság

egyszerű

eseményalapú

nem
nyilvános

személyes adatok és
adótitok védelme

5. ONKADO ‐
Felszámoló

egyszerű

eseményalapú

nem
nyilvános

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

11

Információátadási szabályzat v1

Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal

3. Együttműködő szerv szociális igazgatási szakterülete
2.1. Információforrások regiszterének tartalma
2.1.1. Az együttműködő szervnél rendelkezésre álló dokumentumok felsorolása
 az iratok kezelését elrendelő jogszabályi rendelkezés megjelölése:
a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény
a szociális és gyermekvédelmi ellátások országos nyilvántartásáról szóló 392/2013.
(XI.12.) Korm. rendelet
a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapításának,
valamint folyósításának részletes szabályairól szóló 63/2006. (III.27.) Korm. rendelet
a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997.
(IX.10.) Korm. rendelet
 az együttműködő szerv hatásköri feladatainak felsorolása (milyen ügyben hoz döntést):
Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény, Települési támogatások (gyógyszertámogatás,
lakásfenntartási támogatás, rendkívüli települési támogatás), kereskedelmi igazgatás,
hagyatéki eljárás
 kiadott szakhatósági állásfoglalások tárgyának felsorolása (milyen ügyben ad ki
szakhatósági állásfoglalást):
nincs ilyen
 szerződési kötelezettség(ek) felsorolása (azon szerződések tárgya, amelyek tekintetében
jogszabály szerződéskötési kötelezettséget ír elő).
nincs ilyen
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2.1.2. Nyilvántartások összefoglaló táblázata
A táblázat célja, hogy felsorolja az együttműködő szerv által a megjelölt ügycsoportban kezelt nyilvántartásokat.
Nyilvántartás megnevezése

Nyilvántartás leírása

Nyilvános
(Igen/Részben/Nem)

Közzététel helye

Közhiteles
(Igen/Részben/Nem)

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

A
nyilvántartást
elrendelő jogszabály
meghatározása
Nem

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

‐‐

Igen

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

Közhiteles adat rövid,
köznapi neve
Az adat
leírása

Közhiteles adat
jogszabályi
megnevezése,
értelmezése

Nyilvános
(I/N)

Átadható (I/N)

Átadható esetén az
átadás módja
(Egyszerű/Automatikus)

tartalmának

döntés típusa
ügyiratszám

N
N

Jogszabályi
hivatkozás

I
I

A
A
13

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

N
N
N

I
I
I

A
A
A

Winszoc
Winszoc
Winszoc

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

Adat rövid, köznapi
neve

Adat
jogszabályi
megnevezése,
értelmezése

Elsődleges/
Másodlagos

Másodlagos
esetén az
elsődleges
forrás jelölése

Nyilvános
(I/N)

Átadható
(I/N)

Átadható
esetén az
átadás módja
(Egyszerű/
Automatikus)

Az adat tartalmának
leírása

‐

‐

‐

‐

‐
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‐

‐

Melyik
nyilvántartásban
szerepel

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

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

Együttműködés
formája

Gyakoriság

 egyszerű,

 real‐time,

 automatikus

 szakaszos
(időszakonkénti, az
időszak
megadásával),

Nyilvános/
Nem
nyilvános


Nem nyilvános esetén
a jelölés indoklása


 eseményalapú,
 egyszeri/ismétlődő
PTR interfész

automatikus

real‐time

15

nem
nyilvános

személyes adatok
védelme

Információátadási szabályzat v1

Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal

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

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

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

Adat
hossza
releváns
adattípus
esetén
kitöltendő

Adat
formátuma

Kötelezően
átadandó
adat?
(I/N)

adatátadás
szempontjából
releváns
esetben
kitöltendő

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

I
I
I
I

szöveges
szöveges

I
I

dátum

I

szöveges
szöveges
szöveges

I
I
I

numerikus

I

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

Nyilvántartás leírása

Nyilvános
(Igen/Részben/Nem)

Közzététel helye

Közhiteles
(Igen/Részben/Nem)

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

Jogszabályi
hivatkozás
A
nyilvántartást
elrendelő jogszabály
meghatározása

Govcenter üzlet

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

Igen

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

Igen

Govcenter szállás

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

Igen

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

Igen

Govcenter telep

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

Igen

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

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

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

Közhiteles adat rövid,
köznapi neve
Az adat
leírása

Közhiteles adat
jogszabályi
megnevezése,
értelmezése

Nyilvános
(I/N)

Átadható (I/N)

Átadható esetén az
átadás módja
(Egyszerű/Automatikus)

tartalmának

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

I

I

A
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Melyik
nyilvántartásban
szerepel
itt a 2.1.2. pont 1.
oszlopában megadott
megnevezést
kérjük
szerepeltetni
Govcenter üzlet
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dátuma, kezdési
dátum, módosítási
dátum, megszűnési
dátum; napi fogyasztási
cikk értékesítés adatai,
árusítótér nettó
alapterülete, gépjármű
várakozási helyek
száma, telekhatártól
mért távolság,
gépjármű‐
várakozóhelyek
elhelyezése; eltérő
nyitvatartás
üzemeltetési engedély
száma; szálláshely‐
szolgáltató neve, címe,
adószáma, statisztikai
száma; szálláshely
neve, címe, helyrajzi
száma, típusa, szobák
száma, ágyak száma;
szálláshely‐
üzemeltetési engedély
dátuma; szálláshely
ideiglenes
bezáratásának ténye és
időtartama; szálláshely
megszűnésének
időpontja és a
megszűnés oka;
engedélyben foglalt
területi és időbeli

Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal

I

I

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

I

I

A

Govcenter telep

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

Adat rövid, köznapi
neve

Adat
jogszabályi
megnevezése,
értelmezése

Elsődleges/
Másodlagos

Másodlagos
esetén az
elsődleges
forrás jelölése

Nyilvános
(I/N)

22

Átadható
(I/N)

Átadható
esetén az
átadás módja
(Egyszerű/
Automatikus)

Melyik
nyilvántartásban
szerepel
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Az adat tartalmának
leírása

‐
‐
‐

‐
‐
‐

‐
‐
‐

‐
‐
‐

‐
‐
‐

‐
‐
‐
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‐
‐
‐

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

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

Együttműködés
formája

Gyakoriság

 egyszerű,

 real‐time,

 automatikus

 szakaszos
(időszakonkénti, az
időszak
megadásával),

Nyilvános/
Nem
nyilvános




 eseményalapú,
 egyszeri/ismétlődő
1. Govcenter
üzlet

automatikus

eseményalapú

nyilvános

2. Govcenter
szállás

automatikus

eseményalapú

nyilvános

3. Govcenter
telep

automatikus

eseményalapú

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

Nyilvántartás leírása

Nyilvános
(Igen/Részben/Nem)

Közzététel helye

Közhiteles
(Igen/Részben/Nem)

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

A
nyilvántartást
elrendelő jogszabály
meghatározása
Nem

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

Igen

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

Közhiteles adat rövid,
köznapi neve
Az adat
leírása

Közhiteles adat
jogszabályi
megnevezése,
értelmezése

Nyilvános
(I/N)

Átadható (I/N)

Átadható esetén az
átadás módja
(Egyszerű/Automatikus)

tartalmának

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

N

Jogszabályi
hivatkozás

I

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

a hagyatéki eljárásról
szóló 2010. évi
XXXVIII. törvény
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családi állapot és
gondnokság adatai, a
hagyatékot képező
ingó, ingatlan,
kötelezettség,
lakáshasználat,
hagyatékot érintő vita,
hagyatéki teher, az
eljáró közjegyző és
földhivatalok adatai

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

Adat rövid, köznapi
neve

Adat
jogszabályi
megnevezése,
értelmezése

Másodlagos
esetén az
elsődleges
forrás jelölése

Elsődleges/
Másodlagos

Nyilvános
(I/N)

Átadható
esetén az
átadás módja
(Egyszerű/
Automatikus)

Átadható
(I/N)

Az adat tartalmának
leírása

‐

‐

‐

‐

‐

‐
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nyilvántartásban
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1.
oszlopában
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megnevezést
kérjük
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Govcenter üzlet
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2.1.5. Az információátadási felületek, szolgáltatások
Manuális
2.1.5.1. Az információátadási felületek összefoglaló táblázata
A táblázat az információátadási felületek általános adatait tartalmazza, amelyeken keresztül az
együttműködő szerv információkat nyújthat.
Azonosító

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

Együttműködés
formája

Gyakoriság

 egyszerű,

 real‐time,

 automatikus

 szakaszos
(időszakonkénti, az
időszak
megadásával),

Nyilvános/
Nem
nyilvános


Nem nyilvános esetén
a jelölés indoklása


 eseményalapú,
 egyszeri/ismétlődő
1. Govcenter
hagyaték

egyszerű

eseményalapú
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nem
nyilvános

személyes adatok
védelme
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2.1.5.2.2. Az adatátadás igénylésének és teljesítésének feltételei
A Hivatal számára az elektronikus felületen megküldött adatigénylést a belső szervezeti egység
megvizsgálja, hogy az információigénylő által kért adatátadás megfelelő tartalommal és jogosultsággal
bíró személytől érkezett vagy nem.
Az információ átadását hagyományos küldeményként a hivatal postacímére és elektronikus úton a
hivatali tárhelyre továbbított, a központi azonosítási ügynök és az azonosításra visszavezetett
dokumentumhitelesítés szolgáltatással, vagy minősített aláírói tanúsítvánnyal hitelesített dokumentum
útján lehet kezdeményezni.
2.1.5.2.3. Az informatikai együttműködési szolgáltatás (adatátadás) rendelkezésre állása
A szolgáltatásnyújtás rendelkezésre állását elektronikus kapcsolat tartás esetén a központi
szabályozott ügyintézési szolgáltatások határozzák meg, amelynél biztosított a 98%‐os rendelkezésre
állás, tehát biztosítva van a folyamatos hozzáférés a felek számára az elektronikus kérelmek beadására.
A hagyományos kérelem esetén pedig a Hivatal nyitvatartási idejében fogadja a beérkezett iratokat és
a kérelem beérkezésének sorrendjében dolgozza fel. A Hivatal nyitvatartási ideje 95%‐os.
2.1.5.2.4. Az átadott információ hitelességének biztosítása
Az információátadási szolgáltatás keretében átvehető információk helyességét a szakterületre
irányadó belső eljárási szabályok biztosítják. A Hivatal által kiadott adatok hitelességéért felelősséget
vállal.
Az információátadási szolgáltatás keretében átvehető információk hitelességét a nyilvántartó
rendszerek technológiai utasításai, a hivatal ügyviteli szabályzatai, a folyamatba épített ellenőrzési és
kontroll mechanizmusok és adattisztítási mechanizmusok biztosítják.
Az ellenőrzési eljárásokat a féléves és éves zárások műszaki‐technológiai folyamatai automatikusan
generálják és a felhasználói dokumentáció szerint kezeli.
2.1.5.2.5. Az információátadás kezdeményezésének leírása elsődleges adat változása esetén
A Hivatal az adatok módosulásáról automatikusan egyik partner szervezetet sem értesíti. Minden
információkérés az adott időpontban a Hivatal nyilvántartó rendszerében hozzáférhető érvényes
adatok alapján kerül kiszolgálásra, az adatokon bekövetkezett változásokról új információátadás
igénylés esetén értesülhet a kérelmező szerv. Minden információátadás igénylés esetén a Hivatal
megadja az információátadás igénylés teljesítésének időpontját.
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2.1.5.3.1. Az információátadási szabályzat módosítása esetén követendő eljárás, ezen belül az
információátadási szolgáltatás igénybevevői tájékoztatásának rendje
A szolgáltatás nyújtását érintő változásokról a Hivatal az Elektronikus Ügyintézési Felügyeleten
keresztül tájékoztatja az érintetteket, a módosított szabályzatot a módosítás életbe lépése előtt 2
munkanappal az Elektronikus Ügyintézési Felügyelethez eljuttatja.
2.1.5.3.2. Az információátadási szolgáltatás megszüntetetésének rendje
A szolgáltatásnyújtást érintő változásokról a Hivatal az Elektronikus Ügyintézési Felügyeletet
tájékoztatja, a módosított szabályzatot a módosítás életbe lépése előtt 2 munkanappal a Felügyelethez
eljuttatja.
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Jóváhagyás, aláírás

Jóváhagyta Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő‐testülete 2018. augusztus 30‐ei ülésén.

Gyomaendrőd, 2018. augusztus 31.

Dr. Uhrin Anna
jegyző
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8. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület
2018. augusztus 30-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:

Önkormányzati tűzoltóság támogatási szerződésének felülvizsgálata
Megyeri László aljegyző, Szilágyiné Bácsi Gabriella
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 Gyomaendrőd Város Önkormányzatának 2018. évi költségvetéséről szóló
3/2018. (II. 19.) önkormányzati rendeletének 6. melléklet „Gyomaendrőd Város Önkormányzatának kiadásai
kormányzati funkciónként 2018. évben” című mellékletének 159-ik sorában 9.026.000.- forint összegű
államháztartáson kívülre szóló működési célú pénzeszköz átadást tervezett a Hunyai, Csárdaszállási,
Gyomaendrődi Önkormányzati Tűzoltóság (a továbbiakban: önkormányzati tűzoltóság) támogatásának szüksége
esetére.
A hatályos önkormányzati rendelet alapján az önkormányzat és az önkormányzati tűzoltóság a 2018. április 20-án,
VI. 49-242/2018. ügyiratszámon nyilvántartott okiratban (továbbiakban: támogatói okirat) megállapodtak a fenti
előirányzat terhére egyedi támogatási igény benyújtása alapján megítélt működési célú pénzeszköz átadásátvételéről, mely alapján a támogató vissza nem térítendő, támogatást nyújtott az önkormányzati tűzoltóság részére.
Időközben az önkormányzati tűzoltóság Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C.
törvény XIV. Belügyminisztérium fejezetében az önkormányzati tűzoltóságok bérrendezésének támogatására
biztosított előirányzat terhére támogatást nyert el a kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) és a garantált
bérminimum megállapításáról szóló 430/2016. (XII. 15.) Korm. rendeletben előírt bérrendezés finanszírozására.
A BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság (a továbbiakban: Főtámogató) egyedi döntése alapján az
önkormányzati tűzoltóság 4.549.680.- Ft, azaz négymillió-ötszáznegyvenkilencezer-hatszáznyolcvan Ft összegű
költségvetési támogatásban részesült, vissza nem térítendő támogatásként.
A Főtámogató az önkormányzati tűzoltóság részére előirányzat-átcsoportosítás útján biztosítja a támogatás
összegét. A Békés Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság (továbbiakban: Támogató) a támogatást az
önkormányzati tűzoltóság részére egyösszegű támogatási előlegként folyósítja. A banki átutalás teljesítéséről az
előirányzat-átcsoportosítás után a Támogató intézkedik. A támogatási időszak 2018. január 1-től 2018. december
31-ig tart.
Az előzőekben leírtakra figyelemmel az önkormányzati tűzoltóság működési forrását kiegészítő önkormányzati
támogatás mérsékelhető, amely alapján a támogatói okirat 2. és 4. pontjának módosításáról a döntési javaslat
szerint rendelkeznek majd a felek. Az okirat tényleges módosítására a Támogató előirányat-átcsoportosítását
követően kerül sor.
Javaslom a Képviselő-testületnek a következő döntési javaslat elfogadását:
Döntéshozói vélemények
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és
Közbeszerzési Bizottság

A bizottság javasolja a támogatási szerződés
jóváhagyását.

Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és
Esélyegyenlőségi Bizottság

A bizottság javasolja a támogatási szerződés
jóváhagyását.

Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági
Bizottság

A bizottság javasolja a támogatási szerződés
jóváhagyását.

Döntési javaslat
"Önkormányzati tűzoltóság támogatási szerződésének felülvizsgálata"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Pénzbeni támogatások
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.
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Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzati tűzoltóságoknak Magyarország
2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény XIV. Belügyminisztérium fejezetében az
önkormányzati tűzoltóságok bérrendezésének támogatását célzó előirányzat terhére, a kötelező legkisebb munkabér
(minimálbér) és a garantált bérminimum megállapításáról szóló 430/2016. (XII. 15.) Korm. rendeletben előírt
bérrendezés finanszírozására biztosított, és a Hunyai, Csárdaszállási, Gyomaendrődi Önkormányzati Tűzoltóság
által elnyert 4.549.680.- Ft támogatásra figyelemmel kezdeményezi a 2018. április 20-án, VI. 49-242/2018.
ügyiratszámon nyilvántartott támogatói okirat módosítását a következők szerint:
"Támogatási szerződés módosítás
amely létrejött egyrészről
Gyomaendrőd Város Önkormányzata, (székhelye: 5500 Gyomaendrőd, Selyem út 124., törzskönyvi azonosító:
725525, KSH statisztikai számjel: 15725527-8411-321-04, ÁHTI azonosító: 735122, adószám: 15725527-2-04,
számlaszám: 53200125-11062402 költségvetési elszámolási számla, képviseli: Lehóczkiné Timár Irén
alpolgármester), mint támogatást nyújtó (továbbiakban: „Támogató”)
másrészről a
Hunyai, Csárdaszállási, Gyomaendrődi Önkormányzati Tűzoltóság, (székhelye: 5502 Gyomaendrőd Fő u. 2.,
nyilvántartási száma: 0400/Pk.60083/2008, adószám: 18394032-1-04, KSH statisztikai számjel: 18394032-8425549-04, számlaszám: 10402245-50505549-55491009, képviseletében eljár: Toldi Balázs elnök), mint a támogatás
igénylő (továbbiakban: „Támogatott”)
együttesen szerződő felek (továbbiakban: Szerződő felek ) között az alulírott napon és helyen, az alábbi feltételek
szerint:
Előzmények:
A Szerződő felek 2018. április 20-án, VI. 49-242/2018. ügyiratszámon nyilvántartott okiratban (továbbiakban:
támogatói okirat) megállapodtak Gyomaendrőd Város Önkormányzatának 2018. évi költségvetéséről szóló 3/2018.
(II. 19.) önkormányzati rendelet 6. melléklete 159. sorszámú ’Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson
kívülre’ megnevezésű során lévő előirányzat terhére egyedi támogatási igény benyújtása alapján megítélt működési
célú pénzeszköz átadás-átvételéről, mely alapján a támogató vissza nem térítendő, támogatást nyújt kizárólag a
Támogatott részére.
Időközben a Támogatott Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény XIV.
Belügyminisztérium fejezetében az önkormányzati tűzoltóságok bérrendezésének támogatására biztosított
előirányzat terhére támogatást nyert el a kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) és a garantált bérminimum
megállapításáról szóló 430/2016. (XII. 15.) Korm. rendeletben előírt bérrendezés finanszírozására, így a működési
forrását kiegészítő önkormányzati támogatás mérsékelhető, amely alapján a támogatói okirat 2. és 4. pontjának
módosításáról következőkben rendelkeznek az 1 és 2. pont szerint:
1. A Támogató a „Hunyai, Csárdaszállási, Gyomaendrődi Önkormányzati Tűzoltóság elvárt létszáma, létesítményei
és felszerelései minimális mennyisége, minősége és a szolgálat ellátás infrastrukturális feltételei biztosítása” céljára
bruttó 4.476.320.- Ft, azaz négymillió-négyszázhetvanhatezer-háromszázhúsz forint összegű, vissza nem
térítendő, támogatást nyújt kizárólag a Támogatott részére.
2. A Támogató a támogatás összegét a szerződés Szerződő felek általi aláírását követő utalja át a Támogatott
K&H Bank pénzintézetnél vezetett 10402245-50505549-55491009 számú számlájára a következő ütemezéssel:
a) az eredeti megállapodás éves támogatási összegének 3/12-ed része a 2018. évi költségvetési rendelet
kihirdetését követő hó 10. napjáig
b) ezt követően a tárgyhó 10. napjáig az eredeti megállapodás éves támogatási összeg 1/12-ed része, mindaddig,
amíg az 1. pont szerinti módosított támogatási összeget el nem éri.
c) amennyiben az a) és b) pont szerint folyósított összeg meghaladja a módosított megállapodás 1. pontja szerinti
támogatás mértékét, úgy a Támogatott a Támogató felhívásától számított 8 napon belül egy összegben visszafizeti a
többletfinanszírozás összegét a Támogató számlájára.
3. A szerződés 3 darab, egymással mindenben megegyező, eredeti példányban készült, melyből aláírás után 2
példány a Támogatót, 1 példány a Támogatottat illet meg.
4. Szerződő felek a szerződésben foglalt feltételekkel egyetértenek, azokat közösen értelmezték és azt, mint
akaratukkal mindenben megegyezőt, elolvasás után cégszerűen jóváhagyólag aláírták.
Kelt: Gyomaendrőd, 2018. ........

Kelt: Gyomaendrőd, 2018. ........
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………………………………………………
Lehóczkiné Timár Irén alpolgármester
Támogató

…………………………………………...
Toldi Balázs elnök
Támogatott

Jogilag ellenjegyzem:

Pénzügyileg ellenjegyzem:

……………………………………………..
Dr. Uhrin Anna
jegyző

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

„
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
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9. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület
2018. augusztus 30-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:

Az orvosi ügyeleti feladat ellátása és plusz forrás biztosítása
Kocsisné Takács Gabriella
Toldi Balázs polgármester

Tisztelt Képviselő-testület!
Gyomaendrőd Város Önkormányzata 2018. július 11. napjától közbeszerzési eljárást folytatott le „Orvosi ügyelet
Gyomaendrődön 2018-2021” tárgyban, 36 hónapos szolgáltatási időszakra vonatkozóan.

A közbeszerzési eljárást lezáró döntést a bizottság 2018. 08. 22. napján az alábbiak szerint hozta meg:
„ A Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság az eljárást a Kbt. 75. § (2) bekezdés b)
pontja alapján eredménytelennek nyilvánítja, mivel a rendelkezésére álló anyagi fedezet összege nem elegendő a
szerződés megkötéséhez az értékelés alapján legkedvezőbb ajánlatot tett ajánlattevővel.
A közbeszerzési eljárás eredménytelenné nyilvánítása miatt, javasoljuk a Képviselő-testületnek a kötelező
önkormányzati feladat ellátási lehetőségének további vizsgálatát, illetve annak átgondolását, hogy egy újabb
közbeszerzési eljárás kiírása alkalmával esetleg rövidebb időszakra kér ajánlatot. Látva az egészségügyi ágazat
finanszírozásában rejlő bizonytalanságot, a rövidebb időszak kiszámíthatóbb és biztonságosabb helyzetet teremthet
mind a szolgáltatás ellátására ajánlatot tevő, mind az Önkormányzat számára.
Célszerű a jelenlegi szolgáltatóval az újabb közbeszerzési eljárás lezárásáig terjedő átmeneti időszakra
megállapodást kötni az ügyeleti feladat ellátására. Az átmeneti időszak lehetőséget teremt önkormányzatunk
számára az újabb ajánlati felhívás összeállítására.
A jelenlegi szolgáltatóval megkötött szolgáltatási szerződés 2018. augusztus 31. napján lejár. Az előzetes szóbeli
egyeztetés alapján, vállalnák a további ügyeleti ellátást az aktuális feltételekkel, de nem a jelenlegi 1.139.000 forint
kiegészítő finanszírozási díjért havonta, hanem a közbeszerzési eljárás során megjelölt 1.434.000 forint/hó
összegért.
A 2018. évi költségvetést érintő 2018. szeptember-december hónapokra vonatkozó szolgáltatási díj (kiegészítő
finanszírozási díj) különbözetére plusz forrást kell biztosítani az önkormányzati kötelező alapfeladat megvalósítása
érdekében. A szükséges többletforrás összege 295.000 Ft/hó, mely a 2018-as költségvetési évben mindösszesen
1.180.000 Ft összegű plusz kiegészítést igényel.
A többlet kiegészítést a 2018. évi költségvetési rendelet működési céltartalékában rendkívüli feladatokra elkülönített
keret terhére javasoljuk biztosítani.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy fentiek figyelembe vételével hozza meg döntését!
Döntési javaslat
"Szerződés kötés és plusz forrás biztosítása"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Egészségügy
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete szerződést kíván kötni a Békés-Medical Egészségügyi
Szolgáltató Kft-vel, a kötelező önkormányzati feladatként ellátandó ügyeleti szolgáltatásra 2018. szeptember 1.
napjával, 1.434.000 Ft/hó kiegészítő finanszírozási díj megfizetése mellett.
A 2018. szeptember-december hónapra vonatkozó többlet finanszírozás összege 1.180.000 Ft. A Képviselő-testület
a plusz forrást Gyomaendrőd Város Önkormányzatának 2018. évi költségvetéséről szóló 3/2018. (II. 19.)
önkormányzati rendelet 7. melléklet 37. sor rendkívüli feladatokra elkülönített keret terhére biztosítja.
Amennyiben a szolgáltatás igénybe vétele a 2019-es költségvetési évet is érinti, a közbeszerzési eljárás következő
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évre történő áthúzódása miatt, a Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a 2019-es költségvetési rendelet
összeállításánál építse be az ügyeleti feladat ellátásához szükséges forrást. Felhatalmazza továbbá a polgármestert
a Szolgáltatóval történő egyeztetés lefolytatására és a szerződés aláírására.
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
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10. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület
2018. augusztus 30-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:

Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal komplex energetikai felújítása projekt
forrásigénye
Kocsisné Takács Gabriella, Weigertné Szilágyi Erika
Toldi Balázs polgármester

Tisztelt Képviselő-testület!
Gyomaendrőd Város Önkormányzata a Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal komplex energetikai felújítása
című, TOP-3.2.1-15-BS1-2016-00017 azonosító számú projekt megvalósítására 184.226.285 Ft támogatásban
részesült, a támogatási intenzitás az összes elszámolható költség 100 %-a.
A Támogatási Szerződés 2017. május 30-án hatályba lépett, a beruházás folyamatban van. A Kivitelezővel közbeszerzési eljárás lefolytatását követően – 2017. december 27-én kötött szerződést az Önkormányzat, a
teljesítési határidő 2018. szeptember 30.
A projekthez kapcsolódó szakma beszámolók áttekintése után a Közreműködő Szervezet a projekt
akadálymentesítési tevékenységének egy részét a nem elszámolható költségek közé sorolta. A fejlesztés keretében
projektarányos akadálymentesítés elszámolására van lehetőség, amely az épület bejáratának és egy
mellékhelyiségének az elérési útvonal biztosításával történő akadálymentesítését jelenti (az ügyféltérbe jutás
átalakítása, mobil indukciós hurok elhelyezése továbbá a helyiség feliratok feltüntetése Braille írással nem
elszámolható költségek).
A támogatott tevékenységek a következőek:
1 db akadálymentes mosdó kialakítása
az épület egy bejáratának akadálymentesítése
a bejáratot és a mosdót összekötő útvonal akadálymentesítése és az útvonalon található információs táblák
elhelyezése
Fentieken túl semmilyen akadálymentesítési munkálat vagy eszköz beszerzése nem támogatható.
A projekt előkészítése során a kiviteli tervdokumentáció része volt az akadálymentesítési tervfejezet elkészítése,
amely műszaki dokumentációt rehabilitációs szakmérnök állított össze.
A tervezőnek figyelembe kellett venni azt a tényt, hogy a hivatal közszolgáltatást, ügyfélforgalmat bonyolít. A
tervezési program összeállítása során fontos volt, hogy a földszintre való bejutás biztosított legyen és az
ügyfélforgalmat lebonyolító épületrész minden érintett célcsoport számára akadálymentesen elérhetővé váljon.
A Közreműködő Szervezet tájékoztatásának megfelelően eljárva, meghatároztuk az akadálymentesítés címén
ténylegesen elszámolható tevékenységek költségét, mely összesen 9.623.367 Ft.
A közbeszerzési eljárás eredményeként aláírt Vállalkozási szerződés azonban az eredeti tervek szerint
meghatározott akadálymentesítési tevékenységet tartalmazza. A vállalkozási szerződés ezen része nem
módosítható, a tervezett akadálymentesítést az ajánlati kötöttség miatt meg kell valósítani.
Az akadálymentesítés költségsoron keletkezett 5.956.314 Ft a projektben nem elszámolható, a Képviselőtestületnek szükséges a megvalósításhoz forrást biztosítani. További önerőt igényel a napelemes rendszer fajlagos
költségkorlát módosulása is, melynek összege 522.599 Ft.
A projekthez igénybe vehető támogatás összege fentieknek megfelelően 183.703.686 Ft-ra csökken.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, az előterjesztést megtárgyalni szíveskedjen.
1. döntési javaslat
"Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal komplex energetikai felújítása projekt forrásigénye
(akadálymentesítés)"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: ÁLTALÁNOS ÜGYEK
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a TOP-3.2.1-15-BS1-2016-00017 azonosító számú,
Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal komplex energetikai felújítása című projekt Akadálymentesítés
tevékenység soron keletkezett nem elszámolható összeget, 5.956.314 Ft-ot a 3/2018. (II. 19.) Gyomaendrőd Város
Önkormányzatának 2018. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet 8. melléklet 89. sor TOP és egyéb
pályázati saját erő tartalékkeret terhére biztosítja.
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Határidők, felelősök:
Határidő: 2018. 08. 30.
Felelős: Toldi Balázs
Hivatali felelős: Weigertné Szilágyi Erika
2. döntési javaslat
"Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal komplex energetikai felújítása projekt forrásigénye"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: ÁLTALÁNOS ÜGYEK
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a TOP-3.2.1-15-BS1-2016-00017 azonosító számú,
Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal komplex energetikai felújítása című projekt költségvetésének
átdolgozását követően keletkezett, támogatáson felüli összegét 522.599 Ft-ot a 3/2018. (II. 19.) Gyomaendrőd Város
Önkormányzatának 2018. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet 8. melléklet 89. sor TOP és egyéb
pályázati saját erő tartalékkeret terhére biztosítja.
Határidők, felelősök:
Határidő: 2018. 08. 30.
Felelős: Toldi Balázs
Hivatali felelős: Weigertné Szilágyi Erika
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11. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület
2018. augusztus 30-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:

Gyomaendrődi Liget Fürdő Nonprofit Kft. 2018. első félévi beszámolója
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 Gyomaendrődi Liget Fürdő Nonprofit Kft. elkészítette a 2018. június 30-ig terjedő időszak gazdálkodásáról szóló
beszámolóját. Az előterjesztés készítés időpontjáig a Felügyelő Bizottság véleménye még nem állt rendelkezésre, a
Képviselő-testületi ülésre beterjesztésre kerül.
A társaság gazdálkodásának 1–6. hónap adózás előtti eredménye -8.601 eFt, amely az egy évvel korábbinál 361
eFt-al kevesebb.
A teljes árbevétel az előző év hasonló időszakához képest 10,26 %-kal nőtt. Az eladott fürdő- és rendezvénybelépők
árbevétele 4,7 %-kal növekedett, ugyanakkor az OEP támogatás az év egy évvel korábbihoz képest csökkent.
A bér- és járulékköltségek, alkalmi munkavállalók költsége, illetve a tiszteletdíjak a kötelező minimálbér és
bérminimum emelés hatására 15,05 %-kal nőttek.
A társaság a 17 millió forintos működési célú önkormányzati támogatást felhasználta. A beszámoló megállapítja,
hogy jelentős bér- és járulék költség növekedésből adódóan az idei évben előreláthatóan plusz támogatásra lesz
szükség a fürdő zavartalan működése érdekében.
Az 1-6. hónap gazdálkodási adatait az előterjesztés mellékletét képező beszámoló részletesen taglalja.
Kérem a Képviselő-testülettől az előterjesztés megtárgyalását és az alábbi döntési javaslat elfogadását.
Döntéshozói vélemények
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
"A beszámoló elfogadása"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Önkormányzati vagyoni ügyek
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a Gyomaendrődi Liget Fürdő Nonprofit Kft.
2018. 1–6. hónap gazdálkodásáról készített beszámolóját.
Határidők, felelősök:
Határidő: 2018. 08. 30.
Felelős: Toldi Balázs
Hivatali felelős: Csényi István
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GYOMAENDRŐDI LIGET FÜRDŐ NONPROFIT KFT.

BESZÁMOLÓ

a társaság 2018. I. félévi gazdasági tevékenységéről

Gyomaendrőd, 2018. augusztus 16.
Készítette: Gera Krisztián, ügyvezető

Vezetői összefoglaló

A Liget Fürdő 2018. június 30-ig vizsgált működése részben a 2017. évi üzleti tervnek megfelelően
alakult. Az eltérés elsősorban a műszaki problémákból adódó költségnövekedésből adódik.
2017. hasonló időszakához viszonyítva a teljes árbevétel 10,26 %-kal nőtt. Területenként vizsgálva az
eladott fürdő- és rendezvénybelépők árbevétele 4,7 %-kal nőtt, ugyanakkor az OEP támogatás az év a
korábbi évhez képest csökkent. A fürdő I. féléves gazdálkodását nagymértékben meghatározta, hogy
amíg az első öt hónapban jelentősnek mondható árbevétel növekedést sikerült elérni, a júniusi
hektikus időjárás eredményeként közel 2,5 Mft-tal kevesebb bevételt realizált a fürdő a 2017. év
júniusához képest.
A kemping vizesblokkjának tavalyi fejlesztését követően az idei évben a mosogató rész részbeni
felújítása, és a férfi-női zuhanyzó világítása került fejlesztésre, valamint az áramhálózaton is
fejlesztettünk, melynek hatására az idei évben sikerült tovább növelni a fürdő szállás árbevételét. A
bérleti díjak első félévben realizált árbevétele 2017. évhez hasonlóan alakult, tekintve, hogy a Kft.
Felügyelő Bizottságának döntésének értelmében az idei évben nem emelt bérleti díjat a Kft. A
gyógyászati rész teljes árbevételét vizsgálva (beteg által fizetett önrész + OEP finanszírozás)
megállapítható, hogy a „60 kezelés = 600 Ft” elnevezésű akciónk a beteg által fizetett önrész
csökkentésének ellenére összességében idén is hozzájárult a gyógyászati részleg átlagon felüli
eredményéhez.
A bér- és járulékköltségek, alkalmi munkavállalók költsége, illetve a tiszteletdíjak a kötelező
minimálbér és bérminimum emelés hatására idén 15,05 %-kal nőttek, ami mintegy 5 Mft többlet
terhet jelent 2017-hez képest. Ezt a jelentős többlet terhet a fürdő igyekszik kigazdálkodni, de az idei
nyár szélsőséges időjárási körülményei miatt ez nagyon nehéz lesz.
A gazdaságban tapasztalható szakember hiány a fürdő munkaerő-gazdálkodására is hatást gyakorol,
és ez elsősorban gépészeti oldalon jelent problémát. Munkaerő átcsoportosításával, betanításával
próbálja a fürdő elérni, hogy üzembiztosan működjön.
2017. hasonló időszakához képest a Liget Fürdő a képviselőtestület által megszavazott 17 millió
forintos működési célú támogatást felhasználta. A korábbi évek tapasztalataiból, illetve a jelentős
bér- és járulék költség növekedésből adódóan kijelenthető, hogy az idei évben előreláthatóan plusz
támogatásra lesz szükség a fürdő zavartalan működése érdekében.
2018. június 30-ig elvégzett, illetve folyamatban lévő fejlesztések, felújítások:
-

kemping mosogató felújítása
kemping férfi-női zuhanyzó világítás kiépítése
kemping áramfejlesztése
Strand területén falfelületek kezelése, festése
Strand területén medencék, lábmosók javítása, újra fugázása, csempézés
Térburkolatok, járdák, világítás javítása
Virágosítás

Statisztikai számjel

13087085-9604-572-04
Cégjegyzék szám

04-09-005983

Vállalkozás megnevezése

Gyomaendrődi Liget Fürdő Nonprofit Kft
Vállalkozás címe, telefonszáma

5500 Gyomaendrőd, Erzsébet liget 2.sz.

Egyszerűsített éves beszámoló
EREDMÉNY-KIMUTATÁS

"A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva."

Kelt : Gyomaendrőd, 2018. július 24.

Gera Krisztián sk.

a vállalkozás vezetője
(képviselője)
P.H.

Statisztikai számjel

2/2

13087085-9604-572-04
Cégjegyzék szám

04-09-005983
"A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva."

Egyszerűsített éves beszámoló EREDMÉNY-KIMUTATÁS "A" változat
(összköltség eljárással)
Az üzleti év mérlegfordulónapja : 2018.06.30.
adatok ezer forintban
Sorszám
a

Megnevezés

Előző év

b

c

01.

I. Értékesítés nettó árbevétele

02.

II. Aktivált saját teljesítmények értéke

03.

III. Egyéb bevételek

04.

Előző év
módosítása
d

Tárgyév
e

37 804

41 681

0

0

22 872

26 960

ebből: visszaírt értékvesztés, terven felüli écs.

05.

IV. Anyagjellegű ráfordítások

30 572

33 502

06.

V. Személyi jellegű ráfordítások

33 277

38 277

07.

VI. Értékcsökkenési leírás

1 588

1 622

08.

VII. Egyéb ráfordítások

4 172

3 837

-8 933

-8 597

6

0

35

4

-29

-4

-8 962

-8 601

-8 962

-8 601

09.

ebből: értékvesztés, terven felüli écs.

10.

A. TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I+II+III-IV-V-VI-VII)

11.

VIII. Pénzügyi műveletek bevételei

12.

IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai

13.

B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX)

14.

E. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (10+13)

15.

XII. Adófizetési kötelezettség

16.

F. ADÓZOTT EREDMÉNY (14-15)

Kelt : Gyomaendrőd, 2018. július 24.
Gera Krisztián sk.

P.H.

a vállalkozás vezetője
(képviselője)

Statisztikai számjel

13087085-9604-572-04
Cégjegyzék szám

04-09-005983

Vállalkozás megnevezése

Gyomaendrődi Liget Fürdő Nonprofit Kft
Vállalkozás címe, telefonszáma

5500 Gyomaendrőd, Erzsébet liget 2.sz.

Egyszerűsített éves beszámoló
MÉRLEG

"A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva."

Kelt : Gyomaendrőd, 2018. július 24.

Gera Krisztián sk.

a vállalkozás vezetője
(képviselője)
P.H.

Statisztikai számjel

3/2

13087085-9604-572-04
Cégjegyzék szám

04-09-005983
"A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva."

Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEG "A" változat
Az üzleti év mérlegfordulónapja : 2018.06.30.
Eszközök (aktívák)
adatok ezer forintban
Sorszám
a
01.

Megnevezés

Előző év

b

c

A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (02+04+06.sor)

02.

I. Immateriális javak

03.

ebből: az értékhelyesbítés

04.

II. Tárgyi eszközök

05.

ebből: az értékhelyesbítés

06.
07.
08.

III. Befektetett pénzügyi eszközök

Előző év
módosítása
d

Tárgyév
e

67 175

65 961

0

0

67 175

65 961

5 421

5 421

0

0

8 301

12 185

459

267

ebből: az értékhelyesbítés
B. FORGÓESZKÖZÖK (09+10+11+12.sor)

09.

I. Készletek

10.

II. Követelések

1 622

5 972

11.

III. Értékpapírok

0

0

12.

IV. Pénzeszközök

6 220

5 946

13.

C. AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK

0

0

14.

ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) összesen (01+08+13.sor)

75 476

78 146

Kelt : Gyomaendrőd, 2018. július 24.
Gera Krisztián sk.

P.H.

a vállalkozás vezetője
(képviselője)

Statisztikai számjel

3/3

13087085-9604-572-04
Cégjegyzék szám

04-09-005983
"A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva."

Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEG "A" változat
Az üzleti év mérlegfordulónapja : 2018.06.30.
Források (passzívák)
adatok ezer forintban
Sorszám
a
15.

Megnevezés

Előző év

b

c

D. SAJÁT TŐKE (16+18+19+20+21+22+23.sor)

16.

I. Jegyzett tőke

17.

ebből: visszavásárolt tul. részesedés névértéken

18.

II. Jegyzett, de még be nem fizetett tőke (-)

19.

III.Tőketartalék

20.

IV. Eredménytartalék

21.

V. Lekötött tartalék

22.

VI. Értékelési tartalék

23.

VII. ADÓZOTT EREDMÉNY

24.

E. CÉLTARTALÉK

25.

F. KÖTELEZETTSÉGEK

Előző év
módosítása
d

Tárgyév
e

6 056

12 915

3 200

3 200

29 295

29 295

-22 898

-16 400

5 421

5 421

-8 962

-8 601

0

0

43 799

40 103

26.

I. Hátrasorolt kötelezettségek

0

0

27.

II. Hosszú lejáratú kötelezettségek

0

0

28.

III. Rövid lejáratú kötelezettségek

43 799

40 103

29.

G. PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK

25 621

25 128

30.

FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) összesen (15+24+25+29.sor)

75 476

78 146

Kelt : Gyomaendrőd, 2018. július 24.
Gera Krisztián sk.

P.H.

a vállalkozás vezetője
(képviselője)

12. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület
2018. augusztus 30-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező bizottság:

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

Tisztelt Képviselő-testület!
A Gyomaközszolg Kommunális Közszolgáltató Nonprofit Kft. elkészítette a 2018. június 30-ig terjedő időszak
gazdálkodásáról szóló beszámolóját. A beszámolót a Felügyelő Bizottság az augusztus 8-i ülésén megtárgyalta. A
Felügyelő Bizottság elfogadta a beszámolót. Továbbá javasolja a taggyűlésnek, hogy 2019. január 1-től kezdődően
az edényzetek kihelyezésének időpontja 6 órára módosuljon.
A Társaság tevékenysége átszervezés alatt áll, amelyről külön előterjesztés számol be.
A társaság első félévi gazdálkodásának eredménye 2.689 eFt.
A gazdálkodás adatait az előterjesztés mellékletét képező beszámoló részletesen taglalja.
Kérem a Képviselő-testülettől az előterjesztés megtárgyalását és az alábbi döntési javaslat elfogadását.
Döntéshozói vélemények
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési
Bizottság

A Bizottság javasolja a 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
"Beszámoló elfogadása"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Önkormányzati vagyoni ügyek
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a Gyomaközszolg
Közszolgáltató Nonprofit Kft. 2018. év 1–6. hónap gazdálkodásáról készített beszámolóját.
Határidők, felelősök:
Határidő: 2018. 08. 30.
Felelős: Toldi Balázs
Hivatali felelős: Csényi István
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Kommunális

13. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület
2018. augusztus 30-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező bizottság:

Tájékoztató a Gyomaközszolg Kommunális Közszolgáltató Nonprofit Kft.
átszervezéséről
Dr. Uhrin Anna jegyző
Toldi Balázs polgármester
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság, Ügyrendi,
Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság, Pénzügyi,
Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
A DAREH Bázis Hulladékgazdálkodási Nonprofit Zrt. közbeszerzési eljárást folytatott le a hulladék gyűjtés és
hulladékkezelő létesítménybe történő közszolgáltatói alvállalkozóként való szállítása, hulladék átrak és udvar
üzemeltetése, valamint az ehhez kapcsolódó feladatok ellátása tárgyában.
A legkedvezőbb ajánlatot a Global Refuse Nonprofit Kft. (5600 Békéscsaba Luther utca 2.) ajánlattevő tette, a Kft. a
feladatot a TAPPE Kft. bevonásával látja el 2018. október 1. napjától. A Gyomaközszolg Kft. a továbbiakban ezt a
feladatot nem láthatja el. A hulladékgazdálkodási feladatok ellátása kötelező önkormányzati feladat. A feladatot a
települések a DAREH Bázis Zrt-n keresztül, mint közszolgáltatón keresztül látják el.
A hulladékról szóló törvény (a továbbiakban: Ht.) 41. § (3) bekezdése alapján a közszolgáltató a
hulladékgazdálkodási
közszolgáltatási
szerződésben
meghatározott
célok
elérése
érdekében
a
hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátására közszolgáltatói alvállalkozót vehet igénybe. Közszolgáltatói
alvállalkozó: a hulladékgazdálkodási közszolgáltató által, a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződésben
megállapított hulladékgazdálkodási közszolgáltatási kötelezettsége teljesítése érdekében közvetlenül igénybe vett
nonprofit gazdasági társaság, ide nem értve a Ht. 42. § (2) bekezdése szerinti hulladékkezelőt.
Az Önkormányzat, a Gyomaközszolg Kft és a Global Refuse Nonprofit Kft. között megindultak azok az egyeztetések,
mely a feladat ellátásának zökkenőmentes átadását célozzák meg.
Cél, hogy a hulladékszállításhoz kapcsolódó személyi állományt és ingó vagyont az új alvállalkozó átvegye, így
lehetővé téve a térségben a feladat zökkenőmentes ellátását.
Az átvételnél vizsgálni kell a Gyomaközszolg Kft. személyi állományát, vagyonát, kintlévőségeit,
kötelezettségvállalásait, szerződéses jogviszonyait. További egyeztetést igényel, hogy a hulladékszállításhoz nem
kapcsolódó gyepmesteri telep, állati-hulladékgyűjtő telep és folyékony hulladékszállításhoz kapcsolódó közfeladat,
mint közszolgáltatás a jövőben milyen formában lesz ellátva. Célszerű átgondolni annak lehetőségét, hogy a
feladatot az önkormányzat tulajdonában lévő gazdasági társaság lássa el a jövőben is.
Döntéshozatali szempontok:
1)
személyi állomány
a)
hulladékszállítással összefüggő feladatot ellátók 24 fő jogviszonyának rendezése
b)
egyéb feladatot ellátó 4 fő jogviszonyának rendezése
c)
ügyvezető jogviszonya, könyvelő, felügyelő bizottság, jogi képviselet további feladatai
2)
Kft. vagyona
a)
Kft. tulajdonában lévő hulladékszállításhoz kapcsolódó ingó vagyon értékestése
b)
Kft. tulajdonában lévő hulladékszállításhoz nem kapcsolódó ingó vagyon hasznosítása
c)
önkormányzat tulajdonában lévő ingó, ingatlan vagyon hasznosítása
d)
másik Kft (Gyomaszolg Ipari Park Kft., Zöldpark Nonprofit Kft., Körös-szögi Nonprofit Kft.) tulajdonában lévő
ingó, ingatlan vagyon hasznosítása
3)
szerződések, folyamatban lévő jogviszonyok
a)
bérleti jogviszonyok (pl. iroda bérlet)
b)
KEOP pályázatból származó eszközök bérbeadása, hasznosítása
c)
hulladékudvar hasznosítása (DAREH Bázis Zrt-nek üzemeltetésbe adás kezdeményezése)
4)
Végelszámolás elindítása
a)
követelésállomány kezelése
b)
tartozásállomány – tagi kölcsönök önkormányzat felé történő rendezése
c)
ügyvezető, FEB, könyvelő, ügyvéd további jogviszonya
d) Tagönkormányzatok felé történő elszámolás
1. Személyi állomány:
Az előzetes egyeztetések alapján október 1-jétől a Global Refuse Nonprofit Kft. vagy annak alvállalkozója a TAPPE
Kft. foglalkoztatná a hulladékszállítással foglalkozó 24 munkavállalót. A Gyomaközszolg Kft-nél a munkavállalók
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jogviszonya 2018. szeptember 30. napjával megszüntetésre kerül. A jogviszony megszüntethető:
1.
Munkáltatói felmondással, csoportos létszámcsökkentéssel, ebben az esetben számítani kell a
végkielégítésekkel, felmondási idővel és a szabadságokkal is el kell számolnia a munkáltatónak.
2.
Lehetőség van a közös megegyezésre is, itt a munkavállalók megfelelő tájékoztatása mellett a jogviszonyok
szeptember 30. napjával megszüntetésre kerülnének, azzal, hogy kétoldalú megállapodással szűnne meg a
jogviszony és a munkavállalókkal ugyancsak el kell számolnia a jelenlegi munkáltatónak.
A munkavállalókat tájékoztatni kell, hogy hol folytathatják a munkavégzést és milyen feltételek szerint. Tájékoztatni
kell őket a megszüntetés feltételeiről (felmondási idő, végkielégítés, szabadság). Amennyiben közös megegyezéssel
szűnik meg a jogviszony a szerződésben rögzíteni kell a munkáltatói tájékoztatást a megszüntetés okairól, valamint
célszerű megállapodni abban, hogy a munkáltató milyen módon számol el a munkavállalókkal, ebbe beletartozik a
teljes körű tájékoztatás is. Mindez a Kft. számára mintegy 15.000.000,- Ft költséget jelent. A végkielégítés,
felmentési idő, szabadságmegváltás forrása a Kft. vagyonának értékesítéséből befolyt bevétel terhére, vagy a Kft.
egyéb bevétele terhére biztosítható.
Egyéb tevékenység végzésére foglalkoztatott munkavállalók:
Vannak olyan tevékenységek, melyeket nem érint a hulladékszállítás átszervezése, azonban a Kft. jövőbeni helyzete
miatt érdemes ezeknek a helyzetét is rendezni. A gyepmesteri telep, állati-hulladékgyűjtő telep üzemeltetése és a
folyékony hulladékszállítás is közfeladatnak minősül. Célszerű ezeket a feladatokat közszolgáltatási szerződés
keretén belül átadni egy önkormányzati tulajdonban lévő Kft-nek. Itt a Zöldpark Nonprofit Kft, mint 100 %-ban
önkormányzati tulajdonban lévő Kft. jöhet elsősorban szóba. Ebben az esetben a társaság tevékenységi körébe fel
kell venni ezeket a feladatokat, közszolgáltatási szerződést kell kötni a feladat ellátására, valamint a
feladatellátáshoz szükséges személyi állományt (4 fő) jogutódlással a Kft-nél kell foglalkoztatni, a szükséges
tájékoztatások megtétele mellett. Célszerű ezt az átszervezést előkészíteni és 2019. január 1-jétől ebben a
formában ellátni a feladatot. Ezeknél a feladatoknál felmerül annak kérdése, hogy ha több település is igénybe veszi
ezt a szolgáltatást, az a jövőben milyen keretek között valósul meg. Lehetőség van arra, hogy feladat-ellátási
szerződés keretében minden település külön szerződik az adott közszolgáltatás ellátására vagy amennyiben nem
kívánja azt igénybe venni abban az esetben saját maga oldja meg a feladat ellátását. Ez azonban további
egyeztetést igényel.
Ügyvezető, Felügyelő Bizottság, ügyvédi, könyvelői tevékenység
Amennyiben a Kft. átszervezése megtörténik, célszerű a Kft. jövőbeni helyzetét is átgondolni. A Taggyűlés dönthet a
Kft. végelszámolásáról. Ezen idő alatt is gondoskodni kell a Kft. képviseletéről, a Kft. fennállásig a felügyelő
bizottság is ellátja feladatit, valamint szükséges a Kft. jogi képviselete is.
A Kft. tulajdonában lévő vagyon hasznosítása
A Kft. rendelkezik önkormányzati tulajdonban lévő eszközökkel és saját tulajdonban lévő eszközökkel. A Kft. saját
tulajdonában álló eszközöket célszerű az új szolgáltatónak értékesíteni. Az eszközök értéke ÉCS-vel számolva közel
6.000.000,- Ft. A Kft. vagyona értékesíthető közvetlenül az új alvállalkozónak. Kft. tulajdonában lévő
hulladékszállításhoz nem kapcsolódó ingók hasznosításáról is rendelkeznie kell a taggyűlésnek. Célszerű ezeket az
eszközöket átadni annak, aki a feladatot a jövőben el fogja látni. Gyomaendrőd esetében a Zöldpark Nonprofit Kft. –t
célszerű megbízni a feladat ellátásával, melyhez át kell adni a feladatellátást szolgáló ingó és ingatlan vagyont. Az
előterjesztés mellékletét képezi a Kft. tulajdonában lévő vagyon felsorolását tartalmazó táblázat.
Rendelkeznie kell arról is az önkormányzatnak, hogy az önkormányzat tulajdonában lévő hulladékszállításhoz
kapcsolódó eszközöket az önkormányzat a továbbiakban hogyan hasznosítja. Mivel ezen ingó is ingatlan vagyon a
feladatellátást szolgálja, így a vagyon hasznosítására szerződést kell kötni.
A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXVI. törvény 11. § (16) bekezdése értelmében helyi önkormányzat
tulajdonában álló nemzeti vagyon tekintetében törvényben vagy a helyi önkormányzat rendeletében meghatározott
értékhatár feletti nemzeti vagyont hasznosítani - ha törvény kivételt nem tesz - csak versenyeztetés útján, az
összességében legelőnyösebb ajánlatot tevő részére, a szolgáltatás és ellenszolgáltatás értékarányosságával lehet.
Mellőzhető a versenyeztetés abban az esetben, ha a hasznosítás jogszabályban előírt állami vagy önkormányzati
feladatot ellátó gazdálkodó szervezet javára történik.
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.
Mivel közfeladat ellátásáról van szó versenyeztetés nélkül is hasznosítható az önkormányzati vagyon, vagyis az
önkormányzat bérbe tudja adni a feladatellátást szolgáló eszközöket. Mindez az önkormányzat tulajdonát képező
NRX-470 forgalmi rendszámú hulladékszállító jármű bérbeadására, a KEOP pályázatból származó eszközök
bérbeadására vonatkozik. A KEOP pályázatból származó eszközöknél fenntartási kötelezettség is terheli az
önkormányzatot, így ez idő alatt ezeket az eszközöket a hulladékgazdálkodási feladatok ellátásánál kell
hasznosítani. A hulladékudvart előzetes egyeztetések alapján az alvállalkozó nem kívánja üzemeltetni. Az
Önkormányzat a DAREH Bázis Zrt-nek ajánlotta fel a hulladékudvar üzemeltetésbe vételét. Az egyeztetések
folyamatban vannak.
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Az egyeztetések során felmerült annak lehetősége is, hogy a Global Refuse Nonprofit Kft. megvásárolná a
Gyomaszolg Ipari Park Kft tulajdonát képező, de a Gyomaközszolg Kft. üzemeltetésében lévő IDA-909 forgalmi
rendszámú személyautót és a JBV – 890 forgalmi rendszámú hulladékgyűjtő járművet. Ez esetben a Gyomaszolg
Kft. értékesítheti a gépjárműveket.
Szerződések, folyamatban lévő jogviszonyok
A hulladékszállítási feladatok átszervezésénél a hatályban lévő szerződéseket is módosítani szükséges. (irodabérlet,
garázsbérlet, szociális helyiség bérlete, portaszolgálat, takarításra kötött szerződés módosítása, temetők
hulladékszállítása).
Az előterjesztés mellékletében szerepel a Kft. kintlévőségeit és tartozásait bemutató táblázat is. A Kft-nek jelenleg
60.950.870,- Ft kintlévősége van, melyből 11.467.878,- Ft lakossági kintlévőség. A 10.000,- Ft feletti lakossági
kintlévőségek behajtása át van adva a NAV-nak. A követelésállomány értékesítésére csak ezen az értéken van
lehetőség, hiszen ez is közpénznek minősül, így várható, hogy a Kft. végelszámolása esetén ezen követelések a
tagtelepülések között kerülnek felosztásra, vagy elévülés miatt leírásra.
A Gyomaközszolg Kft-nek 16.000.000,- Ft tagi kölcsönét is vissza kell fizesse az Önkormányzatnak.
A tájékoztató bemutatja, hogy a Gyomaközszolg Kft-t milyen szempontok szerint szükséges átszervezni. A Kft.
átszervezésével a településeknek módosítani szükséges a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos
közszolgáltatásról szóló önkormányzati rendeleteiket.
Az Önkormányzatnak döntenie kell arról, hogy a hulladékszállításhoz nem kapcsolódó közszolgáltatásokat a jövőben
milyen formában kívánja ellátni. Amennyiben a feladatellátó a Zöldpark Nonprofit Kft. lesz, dönteni kell a Kft.
tevékenységi körének bővítéséről és módosítani kell a Kft. Alapító Okiratát. A közszolgáltatás ellátásához biztosítani
kell a szükséges személyi és tárgyi feltételeket, így javasoljuk a Képviselő-testületnek az átszervezés előkészítését
azzal, hogy a közszolgáltatási feladatok átszervezésére 2019. január 1-jétől kerüljön sor.
A Taggyűlésnek döntenie kell a Gyomaközszolg Kft. további sorsáról is. Indokolt a végelszámolás elindítása,
végelszámoló kijelölése. A Kft-nek mindaddig működnie kell, amíg a kintlévőségei be nem folynak, valamint a
tartozásit ki nem egyenlíti.
Kérem a Képviselő-testülettől az előterjesztés megtárgyalását és az alábbi döntési javaslat elfogadását.
Döntéshozói vélemények
Városfenntartó, Környezetvédelmi és
Mezőgazdasági Bizottság

A bizottság javasolja a Képviselő-testületnek a
tájékoztató tudomásul vételét.

Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és
Esélyegyenlőségi Bizottság

A bizottság javasolja a Képviselő-testületnek a
tájékoztató tudomásul vételét.

Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és
Közbeszerzési Bizottság

A bizottság javasolja a Képviselő-testületnek a
tájékoztató tudomásul vételét.

Döntési javaslat
""Tájékoztatás a Gyomaközszolg Kommunális Közszolgáltató Nonprofit Kft. átszervezéséről”"
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 Gyomaközszolg Kommunális Közszolgáltató
Nonprofit Kft. átszervezéséről szóló tájékoztatást tudomásul veszi.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a jegyzőt, hogy készítse elő és terjessze a
Képviselő-testület elé a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról szóló önkormányzati rendelet
módosítását.
A Képviselő-testülete felkéri a jegyzőt tegyen javaslatot, a hulladékszállításhoz nem kapcsolódó gyepmesteri telep,
állati-hulladékgyűjtő telep és folyékony hulladékszállításhoz kapcsolódó közfeladat, mint közszolgáltatás jövőbeni
ellátására.
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
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14. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület
2018. augusztus 30-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:

Gyomaszolg Ipari Park Kft. 2018. első félévi beszámolója
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

A Gyomaszolg Ipari Park Kft. elkészítette a 2018. június 30-ig terjedő időszak gazdálkodásáról szóló beszámolóját.
A Felügyelő Bizottság megtárgyalta és elfogadta a beszámolót.
A társaság első félévi gazdálkodásának adózott eredménye -3.729 eFt, a tervezett 11.501 Ft veszteséggel szemben.
Az első félévben az éves tervezett bevételek 20%-ka teljesült.
A társaság eredmény tartaléka a 43.172 eFt. A saját tőke 192.273 eFt.
A társaság kötelezettségei összesen 15.088 eFt, a követelés állománya pedig 15.891 eFt.
Az első félév gazdálkodási adatait az előterjesztés mellékletét képező beszámoló részletesen taglalja.
Kérem a Képviselő-testülettől az előterjesztés megtárgyalását és az alábbi döntési javaslat elfogadását.
Döntéshozói vélemények
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési
Bizottság

A Bizottság javasolja a 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
"Beszámoló elfogadása"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Önkormányzati vagyoni ügyek
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a Gyomaszolg Ipari Park Kft. 2018. év 1-6.
hónap gazdálkodásáról készített beszámolóját.
Határidők, felelősök:
Határidő: 2018. 08. 30.
Felelős: Toldi Balázs
Hivatali felelős: Csényi István
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15. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület
2018. augusztus 30-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:

Zöldpark Gyomaendrőd Nonprofit Kft. 2018. első félévi beszámolója
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 Zöldpark Gyomaendrőd Nonprofit Kft. elkészítette a 2018. június 30-ig terjedő időszak gazdálkodásáról szóló
beszámolóját. Az előterjesztés készítés időpontjáig a Felügyelő Bizottság véleménye még nem állt rendelkezésre, a
Képviselő-testületi ülésre beterjesztésre kerül.
A társaság gazdálkodásának 1-6. hónap adózás előtti eredménye 1.966 ezer Ft veszteség. Az éves tervezett
eredmény 605 ezer Ft. A veszteségben meghatározó az építőipari tevékenység, amely az előzetes kalkulációk és
megrendelések alapján az év végén pozitív eredménnyel fog zárni.
A 2018. évre tervezett bevételek (138.520 ezer Ft) 32 %-ka, a kiadásoknak (137.950 ezer Ft) pedig 38 %-ka
teljesült. A beszámoló táblázatba foglaltan részletezi tevékenységenként a bevételeket és kiadásokat, kiemelve az
önkormányzati támogatás mértékével. A beszámoló kitér az egyes tevékenységek negatív eredményeinek az okaira.
Az 1-6. hónap gazdálkodási adatait az előterjesztés mellékletét képező beszámoló részletesen taglalja.
Kérem a Képviselő-testülettől az előterjesztés megtárgyalását és az alábbi döntési javaslat elfogadását.
Döntéshozói vélemények
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
"Beszámoló elfogadása"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Önkormányzati vagyoni ügyek
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a Zöldpark Gyomaendrőd Nonprofit Kft.
2018. év 1-6. hónap gazdálkodásáról készített beszámolóját.
Határidők, felelősök:
Határidő: 2018. 08. 30.
Felelős: Toldi Balázs
Hivatali felelős: Csényi István
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16. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület
2018. augusztus 30-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:

A Regionális Hulladékkezelő Kft. 2018. első félévi beszámolója
Csényi István
Toldi Balázs polgármester

Tisztelt Képviselő-testület!
A Regionális Hulladékkezelő Kft. elkészítette a 2018. június 30-ig terjedő időszak gazdálkodásáról szóló
beszámolóját. A beszámolót a Taggyűlés megtárgyalta. A beszámoló az előterjesztés mellékletét képezi.
Az első félévben a tervezett 38,2 millió forintos bevétel 1,8 millió forinttal magasabb összegben realizálódott. A
többlet árbevétel munkahely teremtő támogatásból és biztosítási jóváírásból származott.
A költségek és ráfordítások nagyobb mértékben, 6 millió Ft-tal emelkedtek a tervszinthez viszonyítva.
Az anyagjellegű ráfordítások a tervezetteknek megfelelően alakultak.
A személyi jellegű ráfordítások a tervezettet 5,3 millió Ft-tal haladták meg. Ennek oka, hogy a munkahely teremtő
támogatásban érintett 5 fő dolgozó foglalkoztatási kötelezettsége 2018. első négy hónapjára áthúzódott. Az 5
dolgozó által feldolgozott, értékesítésre váró újrahasznosítható hulladék értéke 6 millió Ft.
A gazdálkodás első félévének 4.030 eFt-os vesztesége időszakos, a 2018. évi üzleti terv teljesülését nem fogja
befolyásolni.
Kérem a Képviselő-testülettől az előterjesztés megtárgyalását és az alábbi döntési javaslat elfogadását.
1. döntési javaslat
"Beszámoló tudomásul vétele"
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 Regionális Hulladékkezelő Kft.
2018. első félév gazdálkodásáról készített beszámolóját.
Határidők, felelősök:
Határidő: 2018. 08. 30.
Felelős: Toldi Balázs
Hivatali felelős: Csényi István
2. döntési javaslat
"Ügyvezetői állás betöltése"
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 Taggyűlés 17/2018.(VI. 28.) számú
határozatát, mely szerint a Regionális Hulladékkezelő Kft. ügyvezető állását Hamza Zoltán 5561 Békésszentandrás,
Kisfaludy u. 19. sz. alatti lakos tölti be 2018. július 1. napjától 2019. június 30. napjáig 1 év időtartamra,
munkaviszony keretében 400.000 Ft/hó bruttó bérrel.
Határidők, felelősök:
Határidő: 2018. 08. 30.
Felelős: Toldi Balázs
Hivatali felelős: Csényi István
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17. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület
2018. augusztus 30-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező bizottság:

Beszámoló a Gyomaendrődi Földkezelő Kft. 2018. első féléves
gazdálkodásáról
Varjú Róbert
Toldi Balázs polgármester
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság, Pénzügyi,
Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság, Ügyrendi,
Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
A Gyomaendrődi Földkezelő Kft. benyújtotta a 2018. első féléves gazdálkodásáról készített beszámolóját. A
Felügyelőbizottság 2018. augusztus 16.-án megtárgyalta a beszámolót, és javasolja annak elfogadását.
A Kft. tárgyidőszaki mérleg szerinti eredménye -1515 ezer forint. A negatív eredményt nagyrészt az okozza, hogy
ebben az évben a Kft.-nek még nem volt bevétele, a növényteremesztés költségei viszont jelentkeztek. Az eszközök
és források egyező végösszege 8.350 ezer Ft. A társaság eredményének alakulását, azok összetevőit a beszámoló
részletesen tartalmazza.
Kérem a T. Képviselő-testülettől az előterjesztés megtárgyalását és a döntési javaslat elfogadását.
Döntéshozói vélemények
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság

A Bizottság javasolja a beszámoló
elfogadását.

Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési
Bizottság

A Bizottság javasolja a beszámoló
elfogadását.

Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi
Bizottság

A Bizottság javasolja a beszámoló
elfogadását.

Döntési javaslat
"Beszámoló elfogadása"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: ÁLTALÁNOS ÜGYEK
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete javasolja a Gyomaendrődi Földkezelő Kft.
Taggyűlésének a Kft. 2018. év 1-6 hónap gazdálkodásáról szóló beszámolójának az elfogadását.
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
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18. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület
2018. augusztus 30-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:

Belterületi közterület elnevezése
Megyeri László aljegyző
Toldi Balázs polgármester

Véleményező bizottság:

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

Tisztelt Képviselő-testület!
2018. május 31-i ülésén a Képviselő-testület Cs. Nagy Lajos gyomaendrődi polgár javaslata alapján úgy döntött,
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 Sipos István
sétánynak kívánja elnevezni.
Mivel a névadásra javasolt terület több helyrajzi számú területből áll, és ezek egy része már közterület névvel
rendelkezik, elrendelte az 1595 helyrajzi számú, továbbá az 1589 és 1597/2 helyrajzi számú közterületekből
telekmegosztással létrejövő területnek, telekalakítással egy új közterületté alakítását.
A telekhatár-rendezési eljárás lezajlott, az új közterületet az ingatlannyilvántartást vezető hatóság 1595 helyrajzi
számon fogja bejegyezni a közhiteles ingatlan nyilvántartásba.
A kezdeményezők mellett Sipos Tas Töhötöm, a névadó gyermekeként a család nevében hozzájárulását adta a
közterület elnevezéshez.
Döntéshozói vélemények
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és
Közbeszerzési Bizottság

A bizottság javasolja a telekhatár-rendezés jóváhagyását
és az új közterület elnevezését.

Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és
Esélyegyenlőségi Bizottság

A bizottság javasolja a telekhatár-rendezés jóváhagyását
és az új közterület elnevezését.

Városfenntartó, Környezetvédelmi és
Mezőgazdasági Bizottság

A bizottság javasolja a telekhatár-rendezés jóváhagyását
és az új közterület elnevezését.

1. döntési javaslat
"Belterületi földrészletek telekhatár-rendezése"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Településrendezés
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul Vinkovics Attila ingatlanrendező-földmérő
által készített 76/2018. munkaszámú, 2/90/2018. adatszolgáltatási iktatószámú változási vázrajz szerinti,
Gyomaendrőd belterület 1589, 1595, 1597/2 helyrajzi számú földrészletek telekhatár-rendezéséhez.
Határidők, felelősök:
Határidő: 2018. 09. 30.
Felelős: Toldi Balázs
Hivatali felelős: Megyeri László
2. döntési javaslat
"Belterületi közterület elnevezése"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Közterület elnevezése
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A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 3. pontjában biztosított hatáskörében eljárva Gyomaendrőd belterület 1595
helyrajzi számú, Gyomaendrőd Város Önkormányzatának tulajdonában lévő, kivett közterület művelési ágú
közterületnek 2018. október 1-étől a Sipos István sétány nevet adja.
Felkéri a Jegyzőt a további intézkedések megtételére.
Határidők, felelősök:
Határidő: 2018. 10. 31.
Felelős: Toldi Balázs
Hivatali felelős: Megyeri László
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19. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület
2018. augusztus 30-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:

Ingatlanok értékesítése nyílt eljárásban
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 vagyongazdálkodás feladata a nemzeti vagyon rendeltetésének megfelelő, az önkormányzat mindenkori teherbíró
képességéhez igazodó, elsődlegesen a közfeladatok ellátásához és a mindenkori társadalmi szükségletek
kielégítéséhez szükséges, egységes elveken alapuló, átlátható, hatékony és költségtakarékos működtetése,
értékének megőrzése, állagának védelme, értéknövelő használata, hasznosítása, gyarapítása, továbbá az
önkormányzat feladatának ellátása szempontjából feleslegessé váló vagyontárgyak elidegenítése.
Gyomaendrőd Város Önkormányzata vagyontárgyai között vannak olyan felépítménnyel rendelkező ingatlanok,
amelynek a műszaki állapota, vagy kihasználtsága miatt nem gazdaságos azok további fenntartása.
Ezen ingatlanok közül az alábbiak értékesítését javasoljuk.
Az ingatlanok adatai, jellemzésük.
1. 3495 hrsz., Gyomaendrőd, Fő út 85. szám (volt óvoda)
Egyéb Információk

Telek nagysága. 1528 m2.
Teljes közművel ellátott.
Az épület szerkezetileg stabil. Általános karbantartásra szorul. A külső nyílászárókat, a
tetőfedő onduline lemezeket fel kell újítani a további állagromlás megakadályozása
érdekében.
Az ingatlan besorolása a helyi építési szabályozás szerint „Lk” jelű kisvárosias lakóövezet.

Forgalomképesség
Forgalomképes üzleti vagyon
Jelenlegi hasznosítás Az ingatlant az Önkormányzat használja tárolásra.
Javaslat
A felújítási karbantartási munkák költségkihatása miatt javasolt a nyílt eljárásban való
értékesítés.
Becsült forgalmi érték
Bruttó: 7.500.000,-Ft
2. 01140/11 hrsz., Gyomaendrőd, külterület, kivett, gazdasági épület, udvar
(felhagyott vasúti pályatest)
Egyéb Információk

Telek nagysága. 9798 m2.
Áram közművel ellátott. Az állatok etetéséhez fúrt kútból áll rendelkezésre víz.
Az ingatlanon a következő építmények vannak: melegedő 41 m2, tojóház 74 m2, birkalól I.
160 m2, birkaól II. 88 m2, tároló 12 m2, hidroforház 4 m2.
Az ingatlan besorolása a helyi építési szabályozás szerint „Ma” általános mezőgazdasági
terület.

Jelenlegi hasznosítás Az ingatlan korábban a start munkaprogram keretében állattartásra volt hasznosítva.
Javaslat
Az ingatlan megfelelő funkció hiánya miatt javasolt a nyílt eljárásban való értékesítés.
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Becsült forgalmi érték

Bruttó: 3.250.000,-Ft

Az ingatlanokról készült értékbecslések az előterjesztéshez mellékeltük.
Az ingatlanok értékesítésének előnyei és hátrányai
Előnyök
Hátrányok
Az önkormányzat költségvetési bevételhez jut.
Csökken az önkormányzat üzleti ingatlan állománya.
Az állagmegóvás kiadásai nem terhelik az
önkormányzatot.
Az értékesítést követően nem az önkormányzatot terhelik
a fenntartási kiadások.
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. A Magyar Állam ingatlan értékesítés esetén nettó 5 millió Ft alatt nem
gyakorolja az elővásárlási jogát 2018. évben.
Az ingatlanok elidegenítése Gyomaendrőd Város Önkormányzatának vagyonáról és a vagyontárgyak feletti
rendelkezési jog gyakorlásának szabályairól szóló 10/2018. (II. 27.) önkormányzati rendelet 10. § (1) alapján
versenyeztetési eljárás útján a legmagasabb összegű ajánlat értékelési szempontja alapján történik.
Kérem a Képviselő-testülettől az előterjesztés megtárgyalását és a döntési javaslat elfogadását.
Döntéshozói vélemények
Városfenntartó, Környezetvédelmi és
Mezőgazdasági Bizottság

A Bizottság javasolja az ingatlanok értékesítést nyílt eljárásban a
határozati javaslatban szereplő felhívás feltételei szerint.

Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai,
Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság

A Bizottság javasolja az ingatlanok értékesítést nyílt eljárásban. A
Bizottság a 01140/11 hrsz,.ú ingatlan értékesítését bruttó 4 millió Ft
összegben javasolja.

Ügyrendi, Oktatási, Kulturális,
Kisebbségi és Esélyegyenlőségi
Bizottság

A Bizottság javasolja az ingatlanok értékesítést nyílt eljárásban a
határozati javaslatban szereplő felhívás feltételei szerint.

1. döntési javaslat
"Fő út 85. szám alatti ingatlan értékesítésének pályázati felhívása"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Önkormányzati vagyoni ügyek
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete nyílt pályázati eljárásban értékesíteni kívánja a
Gyomaendrőd, Fő út 85. szám alatt lévő 3495 hrsz.-ú 1528 m2 területű, kivett, óvoda megnevezésű ingatlant az
alábbi "Pályázati kiírás" feltételei szerint:
Gyomaendrőd Város Önkormányzata
5500 Gyomaendrőd, Selyem út 124
PÁLYÁZATI KIÍRÁS
a Gyomaendrőd, Fő út 85. szám alatt lévő 3495 hrsz.-ú 1528 m2 területű, kivett, óvoda megnevezésű ingatlan
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:
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A Gyomaendrőd, Fő út 85. szám alatt lévő 3495 hrsz.-ú 1528 m2 területű, kivett, óvoda megnevezésű ingatlan
értékesítése.
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 köztartozásmentes adózói adatbázisban történő szereplés ténye.
5. Amennyiben a pályázó nem szerepel az adatbázisban, akkor be kell mutatni, 30 napnál nem régebbi igazolást,
mely szerint nincs lejárt köztartozása a Nemzeti Adó és Vámhivatal felé.
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.
6.
A pályázónak igazolnia kell, hogy Gyomaendrőd Város Önkormányzata, valamint annak helyi adóhatósága
felé nincs lejárt tartozása.
Az igazolás típusa: hatósági bizonyítvány.
IV. Az elfogadható minimális ár, egyéb feltételek:
1.Bruttó: 7.500.000,- Ft.
2. Az ingatlan értékesítése az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 86. § (1) bekezdés k) pontja
alapján forgalmi adó köteles.
V. Az ingatlan leírása
Az ingatlan helye:
Helyrajzi szám:
Telkek nagysága összesen:
Tulajdoni hányad:
Jellege:
Művelési ága:
Bejegyzett jogok, terhek:
Egyéb jellemzők:

Gyomaendrőd, Fő út 85.
3495
1528 m2
1/1
Kivett
Óvoda
Tehermentes
Teljes közművel ellátott.
Az épület 15 helyiségből áll, 255 m2 hasznos alapterülettel. Az épület
szerkezetileg stabil. Általános karbantartásra szorul. A külső
nyílászárókat, a tetőfedő onduline lemezeket fel kell újítani a további
állagromlás megakadályozása érdekében.

Helyi építési szabályozás
szerinti besorolás:

Az ingatlan besorolása a helyi építési szabályozás szerint „Lk” jelű
kisvárosias lakóövezet.

VI. 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 „Gyomaendrőd, Fő út 85. szám alatt lévő ingatlan értékesítése" szöveget.
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3. Ideje: 2018. szeptember 28. 10

óra.

VII. Pályázati biztosíték
1. Az Önkormányzat a pályázaton való részvételt vételár előleg adásához köti, amelynek összege – induló ár 10 %-a
alapján – 750.000,-Ft (azaz hétszázötvenezer 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.
VIII. 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.
IX. Pályázati ajánlat
A pályázatra benyújtott ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlattevő részletes és jogilag kötelező erejű nyilatkozatát:
1. a pályázati felhívásban foglalt feltételek elfogadására,
2. a vételár összegére,
4. az ajánlati kötöttségre vonatkozóan,
5. az ajánlatában közölt csak az üzleti titok körébe tartozó adatoknak az elbírálása utáni nyilvánosságra hozatalára,
vagy annak megtiltására.
X. A pályázati anyagok beérkezése, felbontása
A határidőben beérkezett pályázatok felbontásán a Városüzemeltetési Osztály kijelölt tagjai vesznek részt.
XI. Az ajánlatok bontásának helye, és időpontja
1. Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal díszterme (Gyomaendrőd, Selyem út 124.), 2018. szeptember 28.
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.
XII. 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.
XIII. 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.
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3. Az ingatlan tulajdonjogának átruházására és a birtokátruházásra a teljes vételár megfizetését követően kerül sor,
átadás – átvételi jegyzőkönyv felvétele mellett. Az ingatlan birtokbaadása a teljes vételár megfizetését követő 30
napon belül történik meg.
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.
XIV. 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 megyei napilapban.
3. Az ingatlannal kapcsolatos felvilágosítást a Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal Városüzemeltetési
Osztályán lehet kérni munkanapokon 800 és 1400 között. Az ingatlan előre egyeztetett időpontban a helyszínen
megtekinthető.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő–testülete
Határidők, felelősök:
Határidő: 2018. 10. 31.
Felelős: Toldi Balázs
Hivatali felelős: Csényi István
2. döntési javaslat
"A 01140/11 hrsz.-ú ingatlan értékesítésének pályázati felhívása"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Önkormányzati vagyoni ügyek
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete nyílt pályázati eljárásban értékesíteni kívánja a
Gyomaendrőd, külterület 01140/11 hrsz.-ú 9798 m2 területű, kivett, gazdasági épület, udvar megnevezésű ingatlant
az alábbi "Pályázati kiírás" feltételei szerint:
Gyomaendrőd Város Önkormányzata
5500 Gyomaendrőd, Selyem út 124
PÁLYÁZATI KIÍRÁS
a Gyomaendrőd, külterület 01140/11 hrsz.-ú 9798 m2 területű, kivett, gazdasági épület, udvar megnevezésű
ingatlan 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:
64

A Gyomaendrőd, külterület 01140/11 hrsz.-ú 9798 m2 területű, kivett, gazdasági épület, udvar megnevezésű
ingatlan értékesítése.
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 köztartozásmentes adózói adatbázisban történő szereplés ténye.
5. Amennyiben a pályázó nem szerepel az adatbázisban, akkor be kell mutatni, 30 napnál nem régebbi igazolást,
mely szerint nincs lejárt köztartozása a Nemzeti Adó és Vámhivatal felé.
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.
6.
A pályázónak igazolnia kell, hogy Gyomaendrőd Város Önkormányzata, valamint annak helyi adóhatósága
felé nincs lejárt tartozása.
Az igazolás típusa: hatósági bizonyítvány.
IV. Az elfogadható minimális ár, egyéb feltételek:
1.Bruttó: 4.000.000,- Ft.
2. Az ingatlan értékesítése az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 86. § (1) bekezdés k) pontja
alapján forgalmi adó köteles.
V. Az ingatlan leírása
Az ingatlan helye:
Helyrajzi szám:
Telkek nagysága összesen:
Tulajdoni hányad:
Jellege:
Művelési ága:
Bejegyzett jogok, terhek:
Egyéb jellemzők:

Gyomaendrőd, külterület gyomai vasúti hídhoz közel
01140/11
9798 m2
1/1
Kivett
gazdasági épület, udvar
Tehermentes
Áram közművel ellátott. Az állatok etetéséhez fúrt kútból áll
rendelkezésre víz.
Az ingatlanon a következő építmények vannak: melegedő 41 m2,
tojóház 74 m2, birkalól I. 160 m2, birkaól II. 88 m2, tároló 12 m2,
hidroforház 4 m2.

Helyi építési szabályozás
szerinti besorolás:

Az ingatlan besorolása a helyi építési szabályozás szerint „Ma”
általános mezőgazdasági terület.

VI. 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 „Gyomaendrőd, külterület 01140/11 hrsz.-ú ingatlan értékesítése" szöveget.
3. Ideje: 2018. szeptember 28. 1000 óra.
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VII. Pályázati biztosíték
1. Az Önkormányzat a pályázaton való részvételt vételár előleg adásához köti, amelynek összege – induló ár 10 %-a
alapján – 400.000,-Ft (azaz négyszázezer 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.
VIII. 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.
IX. Pályázati ajánlat
A pályázatra benyújtott ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlattevő részletes és jogilag kötelező erejű nyilatkozatát:
1. a pályázati felhívásban foglalt feltételek elfogadására,
2. a vételár összegére,
4. az ajánlati kötöttségre vonatkozóan,
5. az ajánlatában közölt csak az üzleti titok körébe tartozó adatoknak az elbírálása utáni nyilvánosságra hozatalára,
vagy annak megtiltására.
X. A pályázati anyagok beérkezése, felbontása
A határidőben beérkezett pályázatok felbontásán a Városüzemeltetési Osztály kijelölt tagjai vesznek részt.
XI. Az ajánlatok bontásának helye, és időpontja
1. Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal díszterme (Gyomaendrőd, Selyem út 124.), 2018. szeptember 28.
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.
XII. 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.
XIII. 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 ingatlan tulajdonjogának átruházására és a birtokátruházásra a teljes vételár megfizetését követően kerül sor,
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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.
XIV. 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 megyei napilapban.
3. Az ingatlannal kapcsolatos felvilágosítást a Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal Városüzemeltetési
Osztályán lehet kérni munkanapokon 800 és 1400 között. Az ingatlan előre egyeztetett időpontban a helyszínen
megtekinthető.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő–testülete
Határidők, felelősök:
Határidő: 2018. 10. 31.
Felelős: Toldi Balázs
Hivatali felelős: Csényi István
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INGATLAN ÉRTÉKBECSLÉSI
SZAKVÉLEMÉNY

A Gyomaendrőd, Fő út 85. szám alatt lévő ingatlan
becsült forgalmi értékének megállapításáról

Készült: 2018. július 25.

Készítette:

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

2
I. ÉRTÉKLAP

A 3495 hrsz.-ú ingatlan becsült forgalmi értéke:

7.500.000,- Ft
azaz: Hétmillió – ötszázezer forint
mely összeg az ÁFA-t tartalmazza.

Az értékmeghatározás részletezését a szakvélemény tartalmazza. A fenti, reálisan becsült
összehasonlító adatokon alapuló forgalmi érték kiindulásként szolgál bármely üzleti
vagyonérték megállapításához.
Az értékbecslés féléves időszakra vonatkozik. Későbbi felhasználás esetén az új érték nem
számítható az inflációs rátával növelt összeggel, az értékbecslést ez esetben aktualizálni kell.

Gyomaendrőd, 2018. július 25.
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II. AZ INGATLAN FORGALMI ÉRTÉKE
A település általános bemutatása
Gyomaendrőd Békés megye északi részén fekvő, járásszékhely település. 1989. március
elsején nyert városi rangot, kisvárosi jellegű település, központi belterületből és két sűrűn
lakott külterületből - Öregszőlő és Nagylapos -, valamint egyéb tanyás térségből áll. A város
külterületeivel együtt 30.394 km2-en terül el, melyből a belterület 1.120 km2. A település
lakosságszáma: 13 806 fő. Gyomaendrőd a Hármas-Körös déli oldalán elterülő település,
közigazgatási területén jelentős kiterjedésű védett természeti értékek találhatóak.
Gyomaendrőd alapvetően kiesik a fő hazai forgalmi folyosókról, ugyanakkor a város az
országos közúthálózat rendszerébe szervesen kapcsolódik, hiányzó térségi kapcsolata nincs.
Az országos közúthálózati kapcsolatot Békés megye két főútja, a 46. és a 443. számú
másodrendű főutak biztosítják Mezőberény-Békéscsaba, Mezőtúr, valamint Szarvas irányába.
Mivel a nem megfelelő minőségű és szolgáltatási szintű közúti infrastruktúra hátrányosan
érinti a térség fejlődését, ezért az alapvető cél a meglévő hálózati kapcsolatok javítása.
A városi tömegközlekedésnek két formája biztosított: vasúti, valamint autóbusz közlekedés.
A
település a Budapest-Lökösháza vasúti fővonal mellett helyezkedik el, ehhez csatlakozik itt a
Vésztő-Szeghalom-Gyomaendrőd vasúti mellékvonal. A vasútállomás, a pályaszerkezet
felújítására és a közúti aluljáró megépítésére az elmúlt években került sor, hogy
megfeleljenek a 160 km/h sebesség követelményeinek.
A településen biztosított a helyi autóbusz közlekedés, illetve helyközi járatokkal jól
megközelíthetőek a térség és a régió egyéb települései is. A településen igen jelentős a
kerékpáros közlekedés. A meglévő kerékpárút-hálózat kiépítése, illetve folyamatos bővítése
hozzájárul a biztonságos kerékpáros közlekedés megteremtéséhez. A város területén a
mezőgazdasági egyéni és társas vállalkozások biztosítják az itt élő lakosság többségének a
megélhetését. Az ipari területen megjelenik a cipő- és nyomdaipar, de számos egyéb
területen, így a faiparban, élelmiszer feldolgozóiparban található meghatározó számú
vállalkozás. A fejlődő és korszerűsödő kereskedelem és szolgáltatás egyes területeken
európai színvonalú ellátást kínál az itt élő emberek és átutazók számára.
A város legnagyobb munkaadója az önkormányzat, amely a gyermekjóléti, oktatási, szociális,
egészségügyi, sport- és kulturális területen nyújt megélhetést a helyi humán értelmiség
számára és korszerű szolgáltatást a város és térsége lakosságának.
A közfoglalkoztatás keretein belül az önkormányzat nemcsak a városüzemeltetési feladatok
egy részét végezteti el, hanem mezőgazdasági termelést folytat, továbbá helyben
használható utcabútorokat is készíttet.
Az Önkormányzat az Ipari Park létrehozásával és fejlesztésével sokat tett a gazdaság
fejlesztése érdekében, de sajnos így sincs elegendő munkahely a városban.
Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője ( 5500 Gyomaendrőd, Selyem út 124.
szám ) megbízást adott arra, hogy a Gyomaendrőd, Fő út 85. szám alatti ingatlanról ( 3495
hrsz. ) készítsek ingatlanforgalmi szakértői véleményt. A becsült forgalmi érték
meghatározásának célja: Képviselő – testületei döntés előkészítése..
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1. A megbízás tárgya, kiindulási adatok
Jelen szakértői vélemény magába foglalja a telek, épületek, építmények és a hozzájuk szervesen
tartozó épületgépészeti rendszerek vizsgálatát, értékelését.
A vizsgálathoz rendelkezésemre álló adatok, információk:
 az ingatlan – nyilvántartás adatai, 2018. július 25.-i állapot,
 a műszaki nyilvántartásból rendelkezésre álló helyszínrajzok, építési dokumentációk.
A fenti adatszolgáltatás alapján a megbízó által közölt információk, továbbá a helyszíni
szemrevételezés bejárás útján a TEGOVOFA irányelveit figyelembe véve értékeltem.
Vizsgáltam az ingatlan elhelyezkedését, megközelíthetőségét, környezetét, speciális
adottságukból adódóan a város egészségügyi ellátásában betöltött szerepét.
Az így megszerzett ismeretek lehetővé tették, hogy az egyes területeken lévő valamennyi
épületről megalapozott jellemzés készüljön, amely magába foglalja az objektumok műszaki
jellemzőit, a műszaki állapot meghatározását, gépészeti ellátottságát.
Mindezen adatok és a helyszíni tapasztalatok lehetővé tették a részletes, majd az összesített
értékbecslést.
2. Az értékbecslés módszere és szempontjai
Az ingatlan sajátosságainak figyelembe vételével és a rendelkezésre álló információk gondos
mérlegelésével kiválasztott, a szakmai szempontoknak és alkalmazási feltételeknek megfelelő
nemzetközileg
elismert
ingatlanértékelési
módszerek:
piaci
összehasonlításon,
hozamszámításon alapuló valamint a költség alapú, maradványérték meghatározásán alapuló
módszerek összhangban történő alkalmazásával kell meghatározni a becsült forgalmi
értéket.
A szakmai ajánlások alapján az értékbecslés során az ingatlanértékelését elsősorban a piaci
összehasonlításon alapuló módszerrel vagy a hozamszámításon alapuló módszerrel
szükséges elvégezni. A piaci összehasonlításon és a hozamszámításon alapuló módszer
alkalmazásától csak akkor javasolt eltérni, ha e két módszer valamelyike nem alkalmas az
érintett ingatlan értékelésére, amit részletesen meg kell indokolni.
Az értékbecslés során, ha az adott ingatlan esetén több értékbecslési módszer alkalmazása is
szóba jöhet, akkor célszerű mindegyiket alkalmazni és a különböző módszerekkel kapott
értékeket egymással összevetni. A végső érték meghatározása során annak a módszernek az
eredményéből elvárt kiindulni, amelyik a bővebb információk, a piac konkrét működése és
helyzete alapján megbízhatóbbnak tekinthető.
A korlátozott forgalmi képességű vagyoni tételek – földterület - vagyonértékét hasznosságuk
adja. A telek értékbecslésénél figyelembe vettem a településen belüli elhelyezkedését,
megközelíthetőségét, közműellátottságát, a rajta lévő felépítmények funkcióját. Ezen kívül
összehasonlítottam a területet a környező, hasonló adottságú, funkciójú telkek jelenlegi piaci
értékével.
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Az épületek, építmények vagyonértéke az újraelőállítási értéknek a műszaki állapot által
befolyásolt összegéből kiinduló és az összehasonlító adatok figyelembevételével került
megállapításra.
Az újraelőállítási érték kialakításánál azonos mértékű, szerkezetű, hasznosíthatóságú,
felszereltségű, funkciójú új épület előállításának költségeit a jelenlegi fajlagos árak alapján vettem
számításba.
A műszaki állapot felmérése az elhasználódás foka, a korszerűség figyelembevétele részben
szemrevételezéssel történt. Ennyiben szubjektív elemeket tartalmazó a becsült érték.
Az épületgépészeti rendszereket az épületekkel együtt értékeltem, de az épületek egyenkénti
jellemzése kitér az épületgépészeti felszereltségre. Az épületre megállapított műszaki állapot
százalékos értéke a gépészeti rendszerek állapotát is magába foglalja.
Az ingatlan külső közművei (víz, csatorna, áram, gáz, stb.) állaguk figyelembevételével,
felderíthetőségük függvényében az építmények és egyéb építmények leírásánál kerültek
értékelésre.
3. Az ingatlan nyilvántartási adatai
Az ingatlan helye:
Gyomaendrőd, fő út 85.
Helyrajzi szám:
3495
Terület nagysága:
1528 m2
Tulajdoni hányad:
A mellékelt tulajdoni lap – szemle szerint
Jellege:
Kivett
Művelési ága:
Óvoda
Bejegyzett jogok, terhek:
Tehermentes
Jelenlegi funkció:
Használaton kívül, korábban óvodaként üzemelt
4. Az ingatlan leírása és értékelése
Az ingatlan a gyomai városrészen található lakó és egyéb funkciójú ingatlanok
környezetében. Megközelítése műúton.
Az ingatlan az alábbi közművekkel van ellátva:
- Elektromos áram ( 220 V ),
- Vezetékes víz,
- Vezetékes gáz,
- Szennyvízelvezetése a csatornahálózatba
4/1.1. Telek értékelése
Az ingatlan sík területen fekszik, a város átlagos szintmagasságánál magasabban. Az ingatlan
besorolása a helyi építési szabályozás szerint „Lk” jelű kisvárosias lakóövezet.
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A telek zártsorú, mértanilag szabálytalan alakú, beépítettsége a helyi szabályozásnak megfelelő.
Az ingatlan csendes kisvárosias környezetben található. A telken beton térburkolat van, amely a
közlekedést biztosítja.
A fajlagos telekárat figyelemmel a 2017-2018 évben történt értékesítések, vagyonértékelések
alapján 1.300,- Ft/m2 –ben határoztam meg.
Telekár: 1.528 m2 x 1.300 Ft/m2 =2.597.600 Ft. Kerekítve: 1.986 eFt.
4/1/2. A telken található épület értékelése
Szerkezeti leírás.
1. Alapozás: tégla.
2. Lábazat: tégla.
3. Függőleges teherhordó szerkezet: tégla.
4. Vízszintes teherhordó szerkezet: vegyesen fagerendás és vasbeton áthidalókkal.
5. Födém: porított fafödém.
6. Fedélszerkezet: fa.
7. Tetőfedés: cserép.
8. Szigetelések: utólagos lábazati szigetelés.
9. Hőszigetelés: nincs.
10. Nyílászáró szerkezetek: vegyesen gerébtokos fenyőfa ablakok sík üvegezéssel, valamint
hőszigetelt üvegezésű műanyag nyílászáról. A bejárati ajtó szintén műanyagszerkezet.
11. Meleg padló burkolatok: pvc padló, csaphornyos parketta.
12. Hideg padló burkolatok: simított beton, márvány mozaiklap, mázas kerámialap.
13. Vakolatok: Az épület külső felületi H-10 habarcs vakolat. A belső vakolatok szintén
habarcsból készültek.
14. Falfestések: belső falfestések DISZPERZIÓS.
15. Bádogos munkák: horganyzott ereszcsatorna.
16. Elektromos munkák: áramkörökbe bontott hálózat, 220 volt betáplálás.
17. Fűtés: melegvizes fűtés gazkazánról, radiátor hőleadókkal.
18. Melegvíz ellátás: villanybojlerből.
Műszaki állapota:
Az épület műszaki állapota: karbantartásra szorul.
Az épület helyiségei:
Ssz.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Megnevezés
Csoportszoba
Csoportszoba
Csoportszoba
Öltöző - folyosó
Gyermek mosdó
Közlekedő
Konyha

Alapterület
43,33 m2
50,01 m2
52,25 m2
37,41 m2
14,04 m2
11,88 m2
12,22 m2
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8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Szélfogó
Közlekedő
WC előtér
Mosdó – zuhanyzó
Szélfogó
Iroda
Öltöző
Kazánház
Mindösszesen:

Értékmegállapítás:
Hasznos terület:
Újraelőállítási érték:
Műszaki állapot,
korszerűség:
Az épület életkora

Az értékbecslő
egyéni indexe

1,60 m2
6,64 m2
1,23 m2
6,85 m2
4,09 m2
5,84 m2
3,81 m2
3,70 m2
254,90 m2

254,90 m

2

254,90 x

145 eFt =

36.960 eFt

60 % =

36.960 x

0,60 =

22.176 eFt

80 és 40
éven felüli

22.176 x

0,50 =

11.088 eFt

0,4 – 1,6
között
javasolt

11.088 x

0,50 =

5.544 eFt

Összesítés
Megnevezés
Telek
Volt óvoda épület
Összesen:

Kerekített érték
1986000
5544000
7530000
Összehasonlító piaci hirdetési adatok

Elhelyezkedés

Hasznos
alapterület
1426 m2

Telek
területe
5636 m2

Ár

Egyéb

Szarvas, vasúthoz
30 MFt
21.037 Ft/m2
közel
Jellemzők: A telephely alkalmas raktározásra, gyártásra, üzleti tevékenység céljára.
Bútorüzletként üzemelt, kereskedelmi ingatlan, amely három helyrajzi számon szereplő
gazdasági épület és udvar, egyben, bekerítve. Két kapuval rendelkezik, biztosítva a
körforgalmú közlekedést.
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Elhelyezkedés

Hasznos
alapterület
366 m2

Telek
területe
1079 m2

Ár

Hasznos
alapterület
364 m2

Telek
területe
1010

Ár

Hasznos
alapterület
400 m2

Telek
területe

Ár

Egyéb

Békéscsaba,
38 MFt
103.825 Ft/m2
Orosházi út
Vállalkozásra alkalmas iparterületnek nyilvánított helyen, raktárépület és iroda, amely
lakóházként is használható. Az ipari árammal (3x32A) ellátott raktár vastag beton
aljzattal, valamint az udvarrész térkővel burkolt, ezáltal targoncázható. A telken található
egy 88 m2 alapterületű épület, mely irodaként funkcionál és 3 fő helységből áll, plusz
egy mosdó.

Elhelyezkedés

Egyéb

Békéscsaba,
9,9 MFt
27.197 Ft/m2
Erzsébethely
Jellemzők: Az ingatlan 1993-ban épült tégla falazatú, közel 400 m2 alapterületű. A telek
területe 1010 m2. Az ingatlan alkalmas, telephely, műhely, vagy raktár céljára. Elektromos
áram (380 V is), vezetékes víz, városi szennyvízcsatorna bekötve. Az ingatlanon műhely,
közlekedő, iroda, vizesblokk (zuhanyzó, mosdó, wc), garázs, tárolók, 7 állásos fedett kocsi
beálló található.

Elhelyezkedés

Egyéb

Gyomaendrőd,
17,5 MFt
43.750 Ft/m2
Kossuth Lajos út
Jellemzők: Az ingatlan a vasútállomás közel helyezkedik el. Alkalmas raktárnak, logisztikai
központnak vagy egyéb üzleti tevékenység céljára. A teljes telek mérete 2724 m2,
amelynek csak egy része tartozik az ingatlanhoz.
Hozamalapú számítás alapján.
Bevételek
Bérleti díj piaci adatok szerint
Kihasználtság
Valós teljes bevétel
Költségek
A tulajdonos fenntartási költségei
Menedzselési költségek
Felújítási költségalap
Egyéb költségek
Éves tiszta működési bevétel
Tőkésítési ráta
Tőkésített érték
Az ingatlan hozadéki értéke (kerekítve)

Fajlagos mennyiség
70 000
Ft
100 %

Összeg
840 000 Ft
840 000 Ft

Az éves bevételek
Az éves bevételek
Az éves bevételek
Az éves bevételek

5
0
5
0

%-a
%-a
%-a
%-a

42 000 Ft
0 Ft
42 000 Ft
0 Ft
798 000 Ft

13 %
6 138 461 Ft
6 140 000 Ft
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III. Értékbecslés
Az ingatlan értékét az érvényben lévő jogszabályok és a kialakult, elfogadott nyugat –
európai, valamint a hazai szakmai gyakorlat szerint:
Az ingatlan
forgalmi értéke alapján kell megállapítani.
A forgalmi értékét befolyásolja:
 A település jellege,
 A településen belüli fekvés,
 Az elhelyezkedés,
 A megközelíthetőség,
 Az infrastruktúra,
 A beépíthetőség,
 A műszaki kialakítás,
 Az állag és állapot,
 A hasznosíthatóság,
 Az újraelőállítási költségek,
A fentieket figyelembe véve az értékbecslésre kerülő ingatlanok esetén az alábbi értéknövelő
és értékcsökkentő tényezők vehetők figyelembe:
Értéknövelő tényezők:


Az ingatlan elhelyezkedése.

Értékcsökkentő tényezők:


A településen alacsonyak az ingatlanárak.

A forgalmi érték kialakításánál az óvatosságra törekedtem az összehasonlító adatokat
figyelembevéve. Gyomaendrődön, illetve Békés Megyében hasonló adottságú ingatlan
értékesítésére vonatkozóan nem áll rendelkezésre összehasonlító adat. A békés megyei
hirdetések közül az ipari és raktár ingatlanokra vonatkozó adatokat vizsgáltam meg. Az
értékelési módszerek közül a piaci hirdetési adatokat vettem nagyobb súllyal figyelembe.
IV. Vizsgálati módszerek összevetése alapján meghatározott becsült forgalmi érték
Kerekítve 7.500.000,-Ft azaz: Hétmillió-ötszázezer forint.

10
V. Záradék
Jelen értékbecslési szakvélemény az ingatlan értékesítéséhez készült, amely csak és kizárólag
erre a célra használható fel.
A megállapított becsült forgalmi érték tartalmazza az általános forgalmi adót.
Az értékelési bizonyítvány egészként kezelendő, abból részletet kivenni, és azt önállóan
értelmezni nem lehet.
A jelen érték forgalmi érték megállapítás fél évig érvényes.
Az ingatlant, mint tiszta tulajdonú forgalomképes és a már részletezett terhekkel értékeltem
az értékbecslés időpontjában megismert állapotban.
Az átadott iratok tanulmányozásán túlmenően jogi természetű vizsgálatot (jogcím,
vagyonjogok érvényessége, stb.) nem folytattam. Az ingatlan forgalomképességének jogi
eredetű korlátozásáról nincs tudomásom.
Az értékelés a tények és adatok objektív mérlegelése, valamint a szakmai előírások és etikai
normák betartása mellett készült.

Gyomaendrőd, 2018. július 25.

Csényi István
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A Gyomaendrőd, külterület 01140/11 hrsz.-ú ingatlan
becsült forgalmi értékének megállapításáról
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I. ÉRTÉKLAP

A 01140/11 hrsz.-ú ingatlan becsült forgalmi értéke:

3.250.000,- Ft
azaz: Hárommillió – kettőszázötvenezer forint
mely összeg az ÁFA-t tartalmazza.

Az értékmeghatározás részletezését a szakvélemény tartalmazza. A fenti, reálisan becsült
összehasonlító adatokon alapuló forgalmi érték kiindulásként szolgál bármely üzleti
vagyonérték megállapításához.
Az értékbecslés féléves időszakra vonatkozik. Későbbi felhasználás esetén az új érték nem
számítható az inflációs rátával növelt összeggel, az értékbecslést ez esetben aktualizálni kell.

Gyomaendrőd, 2018. július 25.
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II. AZ INGATLAN FORGALMI ÉRTÉKE
A település általános bemutatása
Gyomaendrőd Békés megye északi részén fekvő, járásszékhely település. 1989. március
elsején nyert városi rangot, kisvárosi jellegű település, központi belterületből és két sűrűn
lakott külterületből - Öregszőlő és Nagylapos -, valamint egyéb tanyás térségből áll. A város
külterületeivel együtt 30.394 km2-en terül el, melyből a belterület 1.120 km2. A település
lakosságszáma: 13 806 fő. Gyomaendrőd a Hármas-Körös déli oldalán elterülő település,
közigazgatási területén jelentős kiterjedésű védett természeti értékek találhatóak.
Gyomaendrőd alapvetően kiesik a fő hazai forgalmi folyosókról, ugyanakkor a város az
országos közúthálózat rendszerébe szervesen kapcsolódik, hiányzó térségi kapcsolata nincs.
Az országos közúthálózati kapcsolatot Békés megye két főútja, a 46. és a 443. számú
másodrendű főutak biztosítják Mezőberény-Békéscsaba, Mezőtúr, valamint Szarvas irányába.
Mivel a nem megfelelő minőségű és szolgáltatási szintű közúti infrastruktúra hátrányosan
érinti a térség fejlődését, ezért az alapvető cél a meglévő hálózati kapcsolatok javítása.
A városi tömegközlekedésnek két formája biztosított: vasúti, valamint autóbusz közlekedés.
A
település a Budapest-Lökösháza vasúti fővonal mellett helyezkedik el, ehhez csatlakozik itt a
Vésztő-Szeghalom-Gyomaendrőd vasúti mellékvonal. A vasútállomás, a pályaszerkezet
felújítására és a közúti aluljáró megépítésére az elmúlt években került sor, hogy
megfeleljenek a 160 km/h sebesség követelményeinek.
A településen biztosított a helyi autóbusz közlekedés, illetve helyközi járatokkal jól
megközelíthetőek a térség és a régió egyéb települései is. A településen igen jelentős a
kerékpáros közlekedés. A meglévő kerékpárút-hálózat kiépítése, illetve folyamatos bővítése
hozzájárul a biztonságos kerékpáros közlekedés megteremtéséhez. A város területén a
mezőgazdasági egyéni és társas vállalkozások biztosítják az itt élő lakosság többségének a
megélhetését. Az ipari területen megjelenik a cipő- és nyomdaipar, de számos egyéb
területen, így a faiparban, élelmiszer feldolgozóiparban található meghatározó számú
vállalkozás. A fejlődő és korszerűsödő kereskedelem és szolgáltatás egyes területeken
európai színvonalú ellátást kínál az itt élő emberek és átutazók számára.
A város legnagyobb munkaadója az önkormányzat, amely a gyermekjóléti, oktatási, szociális,
egészségügyi, sport- és kulturális területen nyújt megélhetést a helyi humán értelmiség
számára és korszerű szolgáltatást a város és térsége lakosságának.
A közfoglalkoztatás keretein belül az önkormányzat nemcsak a városüzemeltetési feladatok
egy részét végezteti el, hanem mezőgazdasági termelést folytat, továbbá helyben
használható utcabútorokat is készíttet.
Az Önkormányzat az Ipari Park létrehozásával és fejlesztésével sokat tett a gazdaság
fejlesztése érdekében, de sajnos így sincs elegendő munkahely a városban.
Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője ( 5500 Gyomaendrőd, Selyem út 124.
szám ) megbízást adott arra, hogy a Gyomaendrőd, 01140/11 hrsz.-ú ingatlanról készítsek
ingatlanforgalmi szakértői véleményt. A becsült forgalmi érték meghatározásának célja:
Képviselő – testületei döntés előkészítése.
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1. A megbízás tárgya, kiindulási adatok
Jelen szakértői vélemény magába foglalja a telek, épületek, építmények és a hozzájuk szervesen
tartozó épületgépészeti rendszerek vizsgálatát, értékelését.
A vizsgálathoz rendelkezésemre álló adatok, információk:
 az ingatlan – nyilvántartás adatai, 2018. július 25.-i állapot,
 a műszaki nyilvántartásból rendelkezésre álló helyszínrajzok, építési dokumentációk.
A fenti adatszolgáltatás alapján a megbízó által közölt információk, továbbá a helyszíni
szemrevételezés bejárás útján a TEGOVOFA irányelveit figyelembe véve értékeltem.
Vizsgáltam az ingatlan elhelyezkedését, megközelíthetőségét, környezetét.
Az így megszerzett ismeretek lehetővé tették, hogy az egyes területeken lévő valamennyi
épületről megalapozott jellemzés készüljön, amely magába foglalja az objektumok műszaki
jellemzőit, a műszaki állapot meghatározását, gépészeti ellátottságát.
Mindezen adatok és a helyszíni tapasztalatok lehetővé tették a részletes, majd az összesített
értékbecslést.
2. Az értékbecslés módszere és szempontjai
Az ingatlan sajátosságainak figyelembe vételével és a rendelkezésre álló információk gondos
mérlegelésével kiválasztott, a szakmai szempontoknak és alkalmazási feltételeknek megfelelő
nemzetközileg
elismert
ingatlanértékelési
módszerek:
piaci
összehasonlításon,
hozamszámításon alapuló valamint a költség alapú, maradványérték meghatározásán alapuló
módszerek összhangban történő alkalmazásával kell meghatározni a becsült forgalmi
értéket.
A szakmai ajánlások alapján az értékbecslés során az ingatlanértékelését elsősorban a piaci
összehasonlításon alapuló módszerrel vagy a hozamszámításon alapuló módszerrel
szükséges elvégezni. A piaci összehasonlításon és a hozamszámításon alapuló módszer
alkalmazásától csak akkor javasolt eltérni, ha e két módszer valamelyike nem alkalmas az
érintett ingatlan értékelésére, amit részletesen meg kell indokolni.
Az értékbecslés során, ha az adott ingatlan esetén több értékbecslési módszer alkalmazása is
szóba jöhet, akkor célszerű mindegyiket alkalmazni és a különböző módszerekkel kapott
értékeket egymással összevetni. A végső érték meghatározása során annak a módszernek az
eredményéből elvárt kiindulni, amelyik a bővebb információk, a piac konkrét működése és
helyzete alapján megbízhatóbbnak tekinthető.
A korlátozott forgalmi képességű vagyoni tételek – földterület - vagyonértékét hasznosságuk
adja. A telek értékbecslésénél figyelembe vettem a településen belüli elhelyezkedését,
megközelíthetőségét, közműellátottságát, a rajta lévő felépítmények funkcióját. Ezen kívül
összehasonlítottam a területet a környező, hasonló adottságú, funkciójú telkek jelenlegi piaci
értékével.
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Az épületek, építmények vagyonértéke az újraelőállítási értéknek a műszaki állapot által
befolyásolt összegéből kiinduló és az összehasonlító adatok figyelembevételével került
megállapításra.
Az újraelőállítási érték kialakításánál azonos mértékű, szerkezetű, hasznosíthatóságú,
felszereltségű, funkciójú új épület előállításának költségeit a jelenlegi fajlagos árak alapján vettem
számításba.
A műszaki állapot felmérése az elhasználódás foka, a korszerűség figyelembevétele részben
szemrevételezéssel történt. Ennyiben szubjektív elemeket tartalmazó a becsült érték.
Az épületgépészeti rendszereket az épületekkel együtt értékeltem, de az épületek egyenkénti
jellemzése kitér az épületgépészeti felszereltségre. Az épületre megállapított műszaki állapot
százalékos értéke a gépészeti rendszerek állapotát is magába foglalja.
Az ingatlan külső közművei (víz, csatorna, áram, gáz, stb.) állaguk figyelembevételével,
felderíthetőségük függvényében az építmények és egyéb építmények leírásánál kerültek
értékelésre.
Az ingatlant jelenlegi formájában nem lehet bérbe adni, így a hozamszámításon alapuló
értékelési módszert nem alkalmaztam. A piaci összehasonlító adatok közül a mezőgazdasági
telephelyek, állattartó telep ingatlanokra vonatkozó hirdetéseket vizsgáltam.
3. Az ingatlan nyilvántartási adatai
Az ingatlan helye:
Gyomaendrőd, külterület gyomai vasúti hídhoz közel
Helyrajzi szám:
01140/11
Terület nagysága:
9798 m2
Tulajdoni hányad:
Kizárólagos önkormányzati tulajdon
Jellege:
Kivett
gazdasági épület, udvar
Művelési ága:
Bejegyzett jogok, terhek:
Tehermentes
Jelenlegi funkció:
Használaton kívül, korábban juh nyári szállásként üzemelt
4. Az ingatlan leírása és értékelése
Az ingatlan a gyomai városrészen található a gyomai vasúti hídtól nem messze termőföldek
és árvízvédelmi töltés közelében. Megközelítése fölúton.
Az ingatlan az alábbi közművekkel van ellátva:
- Elektromos áram ( 220 V ),
- vízellátás fúrt kútból, hidroforral
4/1.1. Telek értékelése
Az ingatlan sík területen fekszik, a város átlagos szintmagasságánál magasabban. Az ingatlan
besorolása a helyi építési szabályozás szerint „Ma” általános mezőgazdasági terület.
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A telek zártsorú, mértanilag szabálytalan alakú, beépítettsége a helyi szabályozásnak megfelelő.
Az ingatlan mezőgazdasági környezetben található. A telken térkő burkolat biztosítja a
közlekedést az ólak előtt.
A fajlagos telekárat figyelemmel a 2017-2018 évben történt értékesítések, vagyonértékelések
alapján 50,- Ft/m2 –ben határoztam meg.
Telekár: 9.798 m2 x 50 Ft/m2 =489.900 Ft. Kerekítve: 490 eFt.
4/1/2. A telken található építmények értékelése
1. Melegedő, 41,16 m2
Szerkezeti leírás.
1. Alapozás: beton.
2. Lábazat: tégla.
3. Függőleges teherhordó szerkezet: tégla.
4. Vízszintes teherhordó szerkezet: vasbeton áthidalókkal.
5. Födém: porított fafödém.
6. Fedélszerkezet: fa.
7. Tetőfedés: cserép.
8. Nyílászáró szerkezetek: gerébtokos fenyőfa ablakok sík üvegezéssel.
9. Hideg padló burkolatok: simított beton.
10. Vakolatok: Az épület külső felületi H-10 habarcs vakolat. A belső vakolatok szintén
habarcsból készültek.
11. Falfestések: belső falfestések DISZPERZIÓS.
12. Bádogos munkák: horganyzott ereszcsatorna.
13. Elektromos munkák: áramkörökbe bontott hálózat, 220 volt betáplálás.
14. Fűtés: egyedi.
15. Melegvíz ellátás: villanybojlerből.
Műszaki állapota:
Az épület műszaki állapota: karbantartásra szorul.

Értékmegállapítás:
Hasznos terület:

41,16 m

2

Újraelőállítási érték:

41,16 x

70 eFt =

2.881 eFt

Műszaki állapot,
korszerűség:

60 % =

2.881 x

0,60 =

1.729 eFt

Az épület életkora

20 éven
alul

1.729 x

0,90 =

1.556 eFt

Az értékbecslő

0,4 – 1,6

1.556 x

0,60 =

933 eFt
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egyéni indexe

között
javasolt

2. Tojóház, 74,10 m2
Szerkezeti leírás.
1. Alapozás: vasbeton
2. Függőleges teherhordó szerkezet: szerfás rendszerű faoszlopok.
3. Vízszintes teherhordó szerkezet: fagerendás áthidalókkal.
4. Fedélszerkezet: fa.
Műszaki állapota:
Az épület műszaki állapota: karbantartásra szorul.

Értékmegállapítás:
Hasznos terület:

74,10 m

2

Újraelőállítási érték:

74,10 x

15 eFt =

1.111 eFt

Műszaki állapot,
korszerűség:

60 % =

1.111 x

0,60 =

667 eFt

Az épület életkora

20 éven
aluli

667 x

0,90 =

600 eFt

Az értékbecslő
egyéni indexe

0,4 – 1,6
között
javasolt

600 x

0,60 =

360 eFt

3. Birkaól I., 159,74 m2
Szerkezeti leírás.
1. Alapozás: vasbeton
2. Függőleges teherhordó szerkezet: szerfás rendszerű faoszlopok.
3. Vízszintes teherhordó szerkezet: fagerendás áthidalókkal.
4. Fedélszerkezet: fa.
Műszaki állapota:
Az épület műszaki állapota: karbantartásra szorul.
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Értékmegállapítás:
Hasznos terület:
Újraelőállítási érték:

159,74 m

2

159,74 x

15 eFt =

70 % =

2.396 x

0,70 =

1.677 eFt

Műszaki állapot,
korszerűség:

2.396 eFt

Az épület életkora

20 éven
aluli

1.677 x

0,90 =

1.509 eFt

Az értékbecslő
egyéni indexe

0,4 – 1,6
között
javasolt

1.509 x

0,60 =

905 eFt

4. Birkaól II., 88,50 m2
Szerkezeti leírás.
5. Alapozás: vasbeton
6. Függőleges teherhordó szerkezet: szerfás rendszerű faoszlopok.
7. Vízszintes teherhordó szerkezet: fagerendás áthidalókkal.
8. Fedélszerkezet: fa.
Műszaki állapota:
Az épület műszaki állapota: karbantartásra szorul.

Értékmegállapítás:
Hasznos terület:

88,50 m

2

Újraelőállítási érték:

88,50 x

15 eFt =

1.327 eFt

Műszaki állapot,
korszerűség:

60 % =

1.327 x

0,60 =

796 eFt

Az épület életkora

20 éven
alul

796 x

0,90 =

716 eFt

Az értékbecslő
egyéni indexe

0,4 – 1,6
között
javasolt

716 x

0,60 =

430 eFt
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5. Tároló épület, 12 m2
Szerkezeti leírás.
1. Alapozás: tégla.
2. Lábazat: tégla.
3. Függőleges teherhordó szerkezet: tégla.
4. Fedélszerkezet: fa.
5. Tetőfedés: cserép.
Műszaki állapota:
Az épület műszaki állapota: karbantartásra szorul.

Értékmegállapítás:
Hasznos terület:

12 m

Újraelőállítási érték:

12 x

40 eFt =

50 % =

480 x

0,50 =

240 eFt

20 év alatt

240 x

0,50 =

120 eFt

0,4 – 1,6
között
javasolt

120 x

0,60 =

72 eFt

Műszaki állapot,
korszerűség:
Az épület életkora
Az értékbecslő
egyéni indexe

2

480 eFt

6. Hidroforház, 4 m2
Szerkezeti leírás.
1. Alapozás: tégla.
2. Lábazat: tégla.
3. Függőleges teherhordó szerkezet: tégla.
4. Fedélszerkezet: fa.
5. Tetőfedés: cserép.
6. Vakolatok: Az épület külső felületi H-10 habarcs vakolat. A belső vakolatok szintén
habarcsból készültek.
7. Elektromos munkák: 220 volt betáplálás.
Műszaki állapota:
Az épület műszaki állapota: karbantartásra szorul.
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Értékmegállapítás:
Hasznos terület:

4,0 m

2

Újraelőállítási érték:

4,0 x

40 eFt =

70 % =

160 x

0,70 =

112 eFt

10 év alatt

112 x

0,90 =

101 eFt

0,4 – 1,6
között
javasolt

101 x

0,60 =

61 eFt

Műszaki állapot,
korszerűség:
Az épület életkora
Az értékbecslő
egyéni indexe

160 eFt

Összesítés
Megnevezés
Telek
Melegedő
Tojóház
Birkaól I.
Birkaól II.
Tárló
Hidroforház
Összesen:

Kerekített érték
490000
933000
360000
905000
430000
72000
61000
3251000
Összehasonlító piaci hirdetési adatok

Elhelyezkedés
Tiszavárkony,
főútvonalhoz közel
50 m-ra

Telek
területe
14 ha

Ár

Egyéb

35 MFt

Jellemzők: Állattartó telephely, 2 db 600 férőhelyes kocaszállás.

Elhelyezkedés
Végegyháza

Telek
területe
2,1 ha

Ár

Egyéb

45 MFt

Végegyházán felújítandó 2ha-os telep,7db istállóval: 3db 650 m2,1db 750 m2,1db 500 m2, 2 db
gyengébb: (350,1000 m2) állapotban,1db szociális épület (200m2 összkomfortos, lakásként van
használva),a telep minden állat tartására alkalmassá tehető. Az épületek beton és vasvázas
szerkezetűek palafedéssel minden istállótól szennyvízelvezető központi gyűjtőbe. Áram betáplálás 3x35
amper telepen belül mely 160 amperig bővíthető. Saját vízkút ivóvíz minőségű. Földgáz telepen belül. A
település halmozottan hátrányos helyzetű pályázat szempontjából. Autópálya 30 km-re.
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Elhelyezkedés
Gyomaendrőd

Telek
területe
2,5 ha

Ár

Egyéb

3,8 MFt

Eladó tanya ingatlan (Fülöp-tanya). Az ingatlan teljes felújítást igényel. Az összes földterület
megközelítőleg 2,5 ha szántó, melyen az ingatlan mellett közvetlen található egy bányagödör, mely
halastónak kiválóan alkalmas. Az ingatlan a Hármas-körös partjától 1 km-re fekszik, a dévaványai
kövesút mellett közvetlenül. Az ingatlanon fúrt kút (86 méter mély) illetve ásott kút is van. A közművek
közül az áram van bekötve. Az ingatlan és a földterület is teljesen belvízmentes.

III. Értékbecslés
Az ingatlan értékét az érvényben lévő jogszabályok és a kialakult, elfogadott nyugat –
európai, valamint a hazai szakmai gyakorlat szerint:
Az ingatlan
forgalmi értéke alapján kell megállapítani.
A forgalmi értékét befolyásolja:
 A település jellege,
 A településen belüli fekvés,
 Az elhelyezkedés,
 A megközelíthetőség,
 Az infrastruktúra,
 A beépíthetőség,
 A műszaki kialakítás,
 Az állag és állapot,
 A hasznosíthatóság,
 Az újraelőállítási költségek,
A fentieket figyelembe véve az értékbecslésre kerülő ingatlanok esetén az alábbi értéknövelő
és értékcsökkentő tényezők vehetők figyelembe:
Értéknövelő tényezők:


Az ingatlan lévő fúrt kút valamint az áramközmű betáplálás.

Értékcsökkentő tényezők:



Az ingatlan megközelítése nehéz, különösen csapadékos időjárás esetén,
A településen alacsonyak az ingatlanárak.
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A forgalmi érték kialakításánál az óvatosságra törekedtem az összehasonlító adatokat
figyelembevéve. Gyomaendrődön, illetve Békés Megyében hasonló adottságú ingatlan
értékesítésére vonatkozóan nem áll rendelkezésre összehasonlító adat. A békés megyei
hirdetések közül a mezőgazdasági ingatlanokra vonatkozó adatokat vizsgáltam meg. Az
értékelési módszerek közül a piaci hirdetési adatokat vettem nagyobb súllyal figyelembe.
IV. Vizsgálati módszerek összevetése alapján meghatározott becsült forgalmi érték
Kerekítve 3.250.000,-Ft azaz: Hárommillió-kettőszázötvenezer forint.

V. Záradék
Jelen értékbecslési szakvélemény az ingatlan értékesítéséhez készült, amely csak és kizárólag
erre a célra használható fel.
A megállapított becsült forgalmi érték tartalmazza az általános forgalmi adót.
Az értékelési bizonyítvány egészként kezelendő, abból részletet kivenni, és azt önállóan
értelmezni nem lehet.
A jelen érték forgalmi érték megállapítás fél évig érvényes.
Az ingatlant, mint tiszta tulajdonú forgalomképes és a már részletezett terhekkel értékeltem
az értékbecslés időpontjában megismert állapotban.
Az átadott iratok tanulmányozásán túlmenően jogi természetű vizsgálatot (jogcím,
vagyonjogok érvényessége, stb.) nem folytattam. Az ingatlan forgalomképességének jogi
eredetű korlátozásáról nincs tudomásom.
Az értékelés a tények és adatok objektív mérlegelése, valamint a szakmai előírások és etikai
normák betartása mellett készült.

Gyomaendrőd, 2018. július 25.

Csényi István
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20. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület
2018. augusztus 30-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:

Rózsahegyi Kálmán Általános Iskola és Kollégium felújítása , fejlesztése
Pardi László
Toldi Balázs polgármester

Véleményező bizottság:

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

Tisztelt Képviselő-Testület!
Farkas Zoltánné, mint a Rózsahegyi Kálmán Általános Iskola és Kollégium igazgatója az Önkormányzat
tulajdonában, de a KLIK fenntartásában lévő Népliget úti iskola udvarának és 4 tantermének fejlesztésére vonatkozó
kéréssel fordult Önkormányzatunkhoz.
A kérelemben szereplő fejlesztések:
Udvar fejlesztés:
A Fő épület udvari bejárata előtti 157 m2-es beton felület ad helyet az iskolai rendezvényeknek, így egyfajta
színpadként funkcionál. A beton burkolat a csapadékvíz hatására több helyen felfagyott és megsüllyedt.
A kért fejlesztés ennek a területnek a 4 cm vastag térburkolóval történő burkolását tartalmazza, melynek becsült
költsége bruttó 1.424.709 Ft
A munkálatok tartalmazzák a meglévő beton felület kiegyenlítését, 3 db víznyelő akna építését és a felület
burkolását.
Tanterem felújítás:
Az alsó tagozatos épület földszinti 4 tantermében található parketta padlóburkolat leromlott, felújításra szorul.
A 4 tanterem teljes felülete 175 m2. A felújítás során el kell végezni a parketta felcsiszolását, hézag kitöltését és min.
2 rétegű újra lakkozását.
A munkálatok becsült költsége bruttó 1.082.358 Ft
A munkálatok összköltsége bruttó 2.507.067 Ft, melyre fedezetet nyújthat a 2018. évi költségvetés 6. mellékletében
található köznevelési intézmények üzemeltetésére elkülönített forrás.
A fenti árak mennyiség alapú becsült árak, így amennyiben a Képviselő-testület támogatja a munkálatok elvégzését,
úgy a beszerzési szabályzatunk szerint 3 árajánlat alapján kerül kiválasztásra a kivitelező.
Kérem a Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására.
Döntéshozói vélemények
Városfenntartó, Környezetvédelmi és
Mezőgazdasági Bizottság

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

Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és
Közbeszerzési Bizottság

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

Döntési javaslat
"Fejlesztések támogatása"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Építési, beruházási ügyek
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja a Rózsahegyi Kálmán Általános Iskola és
Kollégium 5500 Gyomaendrőd, Népliget út 2. szám alatti iskola udvarának 157 m2-es térburkolását és az alsó
tagozatos iskolaépület földszinti tantermeinek parketta felújítását összesen 175 m2 felületen.
A munkálatok elvégzéséhez bruttó 2.507.067 Ft-ot biztosít 2018. évi költségvetés 6. mellékletében található
köznevelési intézmények üzemeltetésére elkülönített forrás terhére és felhatalmazza a polgármestert a beszerzési
eljárás lefolytatására, valamint a vállalkozási szerződés és egyéb jognyilatkozatok aláírására.
Határidők, felelősök:
Határidő: 2018. 12. 30.
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Felelős: Toldi Balázs
Hivatali felelős: Pardi László
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21. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület
2018. augusztus 30-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:

Sportcsarnok szociális helyiség kialakítása
Pardi László
Toldi Balázs polgármester

Véleményező bizottság:

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

Tisztelt Képviselő-testület!
A 2018. júniusi Képviselő-testületi ülésen elhangzott az az igény, hogy kerüljön bemutatásra a Varga Lajos
Sportcsarnok külső megközelítésű vizesblokkos bővítése, mely kiszolgálná mind a sportrendezvények, mind pedig a
városi szabadtéri rendezvények igényeit is és nyilvános WC-ként is funkcionálhat.
Az ülést követően helyszíni bejárást végeztünk Molnár Zoltán Gyula főépítésszel aki az alábbi bővítési és átalakítási
lehetőségeket vázolta, figyelembe véve a hely adottságait (megközelíthetőség, meglévő épületgépészet):
1.
helyszín:
A jelenleg büféként üzemelő két helyiség felhasználásával alakítható ki egy megközelítőleg 12 m2 nagyságú
vizesblokk, mely kívülről is megközelíthető. Ez terület elegendő lehet egy mozgáskorlátozott és egy normál WC
kialakításához, azonban a Szabadság tér rekonstrukciója során ez a helyiség érintett lesz egy vendéglátóhely
kialakításával.
2.
helyszín:
Az épület déli végén található tanári helyiségből kialakítható egy külső és belső megközelítési lehetőséggel ellátott
mozgáskorlátozott WC. Itt a rendelkezésre álló kb 7,5 m2 terület több WC kialakítását nem teszi lehetővé.
3.
helyszín:
Az épület déli végéhez egy új épület tag építésével egy minden igényt kielégítő új vizesblokk alakítható ki, mely
külső és belső megközelítést is kaphatna.
A mellékletben található egy vázlatterv, mely jó kiindulási alapot képezhet amennyiben a Képviselő-testület a
fejlesztés kidolgozását támogatja.
A vázlatterven található bővítmény helyt ad egy tisztítószer raktárnak, egy mozgáskorlátozott, 8 női és 4 férfi WC-nek
továbbá 8 db piszoárnak.
A bővítmény alapterülete kb 63 m2.
Előzetes kalkulációk szerint egy új épületrész építése esetén fajlagosan nettó 250.000 Ft/m2 árral lehet számolni,
mely alapján a mellékletben található épülettag bekerülési költsége nettó 16 millió forint, melyhez még
hozzászámolandó az engedélyezési és kiviteli terv elkészítésének, az engedélyeztetés és a műszaki ellenőrzés díja.
A 3. pontban vázolt vizesblokk kialakításának költsége megközelítőleg bruttó 23-25 millió forint.
A Képviselő-testületi ülésen megfogalmazott igények alapján az egyetlen szóba jöhető megoldást az épület bővítése
jelenti, azonban költségvetési fedezet hiányában még az előkészítő munkálatok sem kezdődhetnek meg
forráskijelölés nélkül, így amennyiben a Testület a fejlesztés megindítása mellett dönt, úgy az engedélyezési és
kiviteli tervdokumentációk elkészítésére árajánlatokat kérünk be, melyet a következő ülésre be is tudunk terjeszteni
döntéshozatalra.
A kész terveken alapuló költségbecslés alapján a 2019. évi költségvetésben forrást lehet elkülöníteni a beruházás
megvalósítására.
Kérem a Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására.
Döntéshozói vélemények
Városfenntartó, Környezetvédelmi és
Mezőgazdasági Bizottság

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

Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és
Közbeszerzési Bizottság

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

Döntési javaslat
"Bővítmény támogatása"
Tervezett döntéstípus: határozat
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Tervezett ágazati besorolás: Építési, beruházási ügyek
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, titkos szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Szabadság tér 1 szám alatti Varga Lajos
Sportcsarnok vizesblokkos épületrésszel történő bővítését támogatja és felkéri a Városüzemeltetési Osztályt a
bővítmény engedélyezési és kiviteli terveinek elkészítésére vonatkozó árajánlatok bekérésére.
Határidők, felelősök:
Határidő: 2018. 09. 30.
Felelős: Toldi Balázs
Hivatali felelős: Pardi László
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22. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület
2018. augusztus 30-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:

Ivóvíz és szennyvízrekonstrukció
Pardi László
Toldi Balázs polgármester

Véleményező bizottság:

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

Tisztelt Képviselő-testület!
A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény rendelkezik arról, hogy a víziközmű-szolgáltatás hosszú
távú biztosíthatósága érdekében - a fenntartható fejlődés szempontjaira tekintettel - víziközmű-szolgáltatási
ágazatonként tizenöt éves időtávra gördülő fejlesztési tervet kell készíteni. A gördülő fejlesztési terv felújítási és
pótlási tervből, valamint beruházási tervből áll. A tervet minden évben be kell mutatni a felügyelő hatóságnak, amely
azt jóváhagyás után le is ellenőrizheti. A tervet az ellátásért felelősnek, tehát az Önkormányzatnak kell elkészíteni,
melyet az Alföldvíz Zrt, mint szolgáltató átvállalt és el is készített. A tervet 2015-ben a Képviselő-testület el is
fogadott azzal, hogy a tervben szereplő tervezett rekonstrukciós munkálatokat a kivitelezés megkezdése előtt be kell
terjeszteni jóváhagyásra.
A 2018. évben megvalósítandó ivóvíz és szennyvíz hálózat rekonstrukciós munkálatokra a szolgáltató az alábbi
költségesített javaslatot tette:
1.
A Hősök úti horganyzott acél ivóvíz bekötő vezetékek cseréje a Kossuth út és a Rákóczi utca között.
Az Önkormányzat által benyújtott és elnyert Szabadság tér felújítását tartalmazó pályázat során érintett Hősök úti
ivóvíz vezetékről leágazó házi bekötések cseréje szükséges. Ezek költsége nem számolható el a pályázatban, de a
munkálatok során a csatlakozási pontok az új térburkolatok alá esnek, ezért a későbbi havária jellegű rekonstrukciós
munkálatok elkerülése érdekében a vezetékek kiváltása szükséges.
A tervezett bekerülési költség: 1.815.451 Ft + Áfa
2.
Szabadság téri ivóvíz hálózat rekonstrukció a Fő út és a Hősök útja között.
A területen található 485 fm AC (azbesztcement) nyomócső és a hozzá tartozó bekötővezetékek, csomóponti
szerelvények és tűzcsapok kiváltása szükséges az elavult és leromlott állapotú vezetékek miatt.
A hálózat az úttal párhuzamosan a zöldfelületben halad.
A tervezett bekerülési költség: 11.330.930 Ft + Áfa
3.
Mirhói úti szennyvíz csatorna belső bélelése.
A hálózat ezen része beton csövekből épült, mely a szennyvíz hatására korrodálódik, elkopik és beszakad.
Ilyen beszakadás már 2018-ban is történt.
A legolcsóbb és legegyszerűbb megoldás a 2017-ben a Selyem úton is használt úgynevezett belső béleléses
eljárás, mely kitakarás nélkül végezhető.
A szakasz hossza 350 fm, melyből 290 fm bélelésre szorul.
A tervezett bekerülési költség: 18.850.000 Ft + Áfa
4.
Szennyvíztisztító telepen található vegyszertároló épület lapostető szigetelése.
Az épület felújítása nem szerepelt KEOP-os szennyvíztisztító telep felújítási pályázatban és a lapostetőn található
kátránylemez szigetelés a szigetelőanyag avulásából adódóan több helyen is beázik.
A tervezett bekerülési költség: 772.010 Ft + Áfa
5.
Szabadság téri szennyvízhálózat rekonstrukciója
A tér felújítása miatt a kivitelezéssel érintett szennyvízcsatorna hálózati elemek rekonstrukciója szükséges, mely a
megsüllyedt aknák szintreemeléséből, az elcsúszott csőillesztések helyreállításából és a hibás tömítések
kijavításából áll.
A tervezett bekerülési költség: 1.600.000 Ft + Áfa
A fenti beruházások összes költsége 34.368.391 Ft + Áfa, azaz bruttó 43.647.856 Ft.
Jelenleg a költségvetésben 47.381.547 Ft áll rendelkezésre rekonstrukciós munkálatokra és további 9.085.838 Ft
már kiszámlázásra került a szolgáltatónak, melyből az Újkert sori szennyvízátemelő biofilter kiépítésére, már
3.336.300 Ft + Áfa elkülönítésre került. Mindkét összeg a viziközmű vagyon bérleti díjából származik és a viziközmű
hálózat rekonstrukciójára kell fordítani. Önkormányzatunk a viziközmű hálózat esetében Áfa visszaigénylésre
jogosult.
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A beruházás támogatása esetén az Áfa visszaigényléseket is figyelembe véve 18.735.694 Ft tartalék áll még
rendelkezésre.
A kivitelezési munkálatokat az IN-HOUSE beszerzés szabályai és az üzemeltetési megállapodás alapján az
Alföldvíz Zrt. el tudja végezni.
Kérem a Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására.
Döntéshozói vélemények
Városfenntartó, Környezetvédelmi és
Mezőgazdasági Bizottság

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

Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és
Közbeszerzési Bizottság

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

Döntési javaslat
"Rekonstrukció támogatása"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Építési, beruházási ügyek
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2018. évben az alábbi viziközmű rekonstrukciós
munkálatok elvégzését támogatja:
1)
A Hősök úti horganyzott acél ivóvíz bekötő vezetékek cseréje a Kossuth út és a Rákóczi utca között. A
tervezett bekerülési költség: 1.815.451 Ft + Áfa
2)
Szabadság téri ivóvíz hálózat rekonstrukció a Fő út és a Hősök útja között. A tervezett bekerülési költség:
11.330.930 Ft + Áfa
3)

Mirhói úti szennyvíz csatorna belső bélelése. A tervezett bekerülési költség: 18.850.000 Ft + Áfa

4)
Szennyvíztisztító telepen található vegyszertároló épület lapostető szigetelése. A tervezett bekerülési költség:
772.010 Ft + Áfa
5)

Szabadság téri szennyvízhálózat rekonstrukciója. A tervezett bekerülési költség: 1.600.000 Ft + Áfa

A rekonstrukciós munkálatokhoz szükséges 34.368.391 Ft + Áfa összeget a víziközmű vagyon bérleti díjából
származó bevétel terhére biztosítja.
Határidők, felelősök:
Határidő: 2018. 12. 31.
Felelős: Toldi Balázs
Hivatali felelős: Pardi László
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23. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület
2018. augusztus 30-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező bizottság:

Lakossági szennyvízcsatlakozás pályázat
Cselei Tamás
Toldi Balázs polgármester
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
2018. márciustól ismételten meghirdetésre került Lakossági szennyvízcsatlakozás pályázatra
2018. július 16-én Erdei László Gyomaendrőd, Áchim András u. 11. szám alatti lakos pályázatot nyújtott be a
tulajdonában lévő Áchim András utca 11. szám alatti ingatlan csatlakozási pontjának kiépítésére maximális 100.000
Ft igényelt támogatással és 337.490 Ft önerővel. A csatlakozási pont kiépítésének költsége bruttó 437.490 Ft, mely
alapján a maximálisan adható támogatás összege 100.000 Ft.
A benyújtott pályázat tartalmi és formai szempontból megfelelő.
2018. július 18-án Varjú Zoltán Gyomaendrőd, Mirhóháti utca 12. szám alatti lakos pályázatot nyújtott be a
tulajdonában lévő Tompa Mihály utca 11. szám alatti ingatlan csatlakozási pontjának kiépítésére 200.000 Ft igényelt
támogatással és 145.300 Ft önerővel. A csatlakozási pont kiépítésének költsége bruttó 467.258 Ft, mely alapján a
maximálisan adható támogatás összege 100.000 Ft.
A pályázó a csatlakozási pont kiépítésére már kivitelezési szerződést kötött, tehát a beruházást megkezdte és nem
csatolta az Alföldvíz Zrt. szolgáltatói hozzájárulását.
2018.augusztus 6-án Laposnyik Erzsébet Gyomaendrőd, Géza fejedelem u. 7. szám alatti lakos is pályázatot
nyújtott be a tulajdonában lévő Bartók Béla utca 18. szám alatti ingatlan csatlakozási pontjának kiépítésére, de a
pályázati adatlapon nem tüntette fel az igényelt támogatás összegét, sem a vállalt önerőt és nem csatolta az
Alföldvíz Zrt. szolgáltatói hozzájárulását. A pályázó a beruházást már megvalósította.
A jelenleg rendelkezésre álló keret 1.365.499 Ft. A pályázati konstrukció alapján a benyújtott pályázatok folyamatos
elbírálás alá esnek.
A fentiek alapján a következőket javaslom a Képviselő-testületnek:
Erdei László Gyomaendrőd, Áchim András utca 11. szám alatti ingatlanának csatlakozási pontjának kiépítésére
vonatkozó pályázatát nyilvánítsa érvényesnek és eredményesnek és 100 ezer Ft összegű támogatásban
részesítse.
Varjú Zoltán, Gyomaendrőd Tompa Mihály utca 12. szám alatti ingatlanának csatlakozási pontjának kiépítésére
vonatkozó pályázatát nyilvánítsa érvénytelennek, mivel a pályázati felhívás 5. és 6. pontjában meghatározottaknak
nem tett eleget. A pályázatban megnevezett beruházás jelenleg folyamatban van. Ez ellent mond a pályázati
adatlapon szereplő nyilatkozatban leírtaknak, miszerint a kivitelezés a Támogatói Okirat rendelkezésre állásáig nem
hajtható végre.
Laposnyik Erzsébet Gyomaendrőd, Bartók Béla utca 18. szám alatti ingatlanának csatlakozási pontjának kiépítésre
vonatkozó pályázatát nyilvánítsa érvénytelennek, mivel a pályázati felhívás 5. pontjában meghatározottaknak nem
tett eleget. A pályázatban megnevezett beruházás 2018. augusztus 13-án befejeződött. Ez ellent mond a pályázati
adatlapon szereplő nyilatkozatban leírtaknak, miszerint a kivitelezés a Támogatói Okirat rendelkezésre állásáig nem
hajtható végre.
Döntéshozói vélemények
Városfenntartó, Környezetvédelmi és
Mezőgazdasági Bizottság

A Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
javasolja a Képviselő-testületnek a határozati javaslatok elfogadását.

1. döntési javaslat
"Lakkossági szennyvízcsatlakozási pályázat támogatása"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Építési, beruházási ügyek
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.
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Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az LSZT-2018 pályázati azonosítójú „Lakossági
szennyvízcsatlakozás támogatása” című felhívásra beérkezett Erdei László tulajdonát képző Gyomaendrőd, Áchim
András utca 11. számú ingatlan csatlakozási pontjának kiépítésére vonatkozó pályázatát érvényesnek és
eredményesnek nyilvánítja és 100.000 Ft összegű támogatásban részesíti.
Felhatalmazza a polgármestert a szükséges jognyilatkozatok megtételére.
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
2. döntési javaslat
"Lakkossági szennyvízcsatlakozási pályázat elutasítása"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Építési, beruházási ügyek
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az LSZT-2018 pályázati azonosítójú „Lakossági
szennyvízcsatlakozás támogatása” című felhívásra beérkezett Varjú Zoltán tulajdonát képező Gyomaendrőd, Tompa
Mihály utca 13. számú ingatlan csatlakozási pontjának kiépítésére vonatkozó pályázatát érvénytelennek nyilvánítja
és elutasítja,mivel a pályázati felhívás 5. és 6. pontjában meghatározottaknak, valamint a pályázati adatlapon
szereplő nyilatkozatban foglaltaknak nem tett eleget.
Felhatalmazza a polgármestert a szükséges jognyilatkozatok megtételére.
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
3. döntési javaslat
"Lakkossági szennyvízcsatlakozási pályázat elutasítása"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Építési, beruházási ügyek
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az LSZT-2018 pályázati azonosítójú „Lakossági
szennyvízcsatlakozás támogatása” című felhívásra beérkezett
Laposnyik Erzsébet tulajdonát képező Gyomaendrőd, Bartók Béla utca 18. számú ingatlan csatlakozási pontjának
kiépítésére vonatkozó pályázatát érvénytelennek nyilvánítja és elutasítja, mivel a pályázati felhívás 5. pontjában
meghatározottaknak, valamint a pályázati adatlapon szereplő nyilatkozatban foglaltaknak nem tett eleget.
Felhatalmazza a polgármestert a szükséges jognyilatkozatok megtételére.
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
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24. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület
2018. augusztus 30-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező bizottság:

Gyomaendrőd, Fő u. 45/1. szám alatti szolgálati bérlakás bérleti
jogviszonyának meghosszabbítása
Keresztesné Jáksó Éva
Toldi Balázs polgármester
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 339/2009. (VIII. 27.) Gye. Kt. határozatával a
Gyomaendrőd, Fő u. 45/1. szám alatti önkormányzati tulajdonú szolgálati bérlakást Samu Istvánné védőnő részére
2013. szeptember 1. napjáig kiutalta.
A bérlő a bérleti jogviszony lejártakor kérte annak meghosszabbítását. A Képviselő-testület helyt adott Samu
Istvánné kérelmének, 2013. augusztus 29. napján öt évre meghosszabbította a bérlakás bérleti jogviszonyát.
Samu Istvánné 2018. augusztus 7. napján ismételten kérelemmel fordult hivatalunkhoz, a bérleti jogviszony
meghosszabbítása céljából.
Indokolásként leírta, hogy 2009. július óta védőnőként dolgozik Gyomaendrődön, továbbra is védőnőként szeretné
Gyomaendrődön a feladatát ellátni, azonban ehhez szüksége van a bérlakás bérleti jogviszonyának
meghosszabbítására, mivel családjával saját tulajdonú ingatlannal nem rendelkeznek.
A Városi Egészségügyi Intézmény igazgatója, Dr. Magyar Hajnalka javasolja Samu Istvánné bérleti jogviszonyának
meghosszabbítását.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet szíveskedjen az előterjesztést megtárgyalni.
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
"Gyomaendrőd, Fő u. 45/1. szám alatti szolgálati bérlakás bérleti jogviszonyának meghosszabbítása"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Lakásügyek
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete Samu Istvánné bérlő részére a Gyomaendrőd, Fő u. 45/1.
szám alatti szolgálati bérlakás bérleti jogviszonyát határozatlan időre, de maximum a Városi Egészségügyi
Intézménynél fennálló közalkalmazotti jogviszony időtartamáig meghosszabbítja.
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete ezzel egyidejűleg felkéri Toldi Balázs polgármestert az
alábbi bérleti szerződés módosítás megkötésére:
Önkormányzati bérlakás bérleti szerződés
20018. évi módosítása
amely létrejött Gyomaendrőd Város Önkormányzat Kéviselő-testületének a 339/2009. (VIII. 27.) Gye. Kt határozata
alapján
egyrészről Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (5500 Gyomaendrőd, Selyem út 124.,
képviseli: Toldi Balázs polgármester) mint bérbeadó, továbbiakban Bérbeadó,
másrészről Samu Istvánné (szn.: Betkó Gyöngyi, szi.: 1971.08.09. szh.: Békéscsaba, an.: Krasznai Irma) bérlő,
továbbiakban Bérlő között az alulírott napon és helyen az alábbi feltételek szerint:
Előzmények:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete a 339/2009. (VIII.27.) Gye. Kt. határozatával úgy döntött, hogy a
Gyomaendrőd, Fő út 45/1. szám alatti szolgálati bérlakást Samu Istvánné részére kiutalja mindaddig még nevezett
közalkalmazotti jogviszonya a Városi Egészségügyi Intézménynél fennáll, de maximum 2013. szeptember 1. napjáig.
A bérleti szerződés 2009. szeptember 2-án a VI. 3484-4/2009. ikt. sz. alatt megkötésre került, majd a bérlő
76

kérelmére a bérleti jogviszony 2018. augusztus 31. napjáig meghosszabbításra került a VI.3354-4/2013. iktatószámú
szerződésmódosítással.
Samu Istvánné 2018. augusztus 7. napján ismételten kérte a bérleti jogviszony meghosszabbítását, A Képviselőtestület kérelemnek helyt adott, Samu Istvánné bérlő részére a Gyomaendrőd, Fő u. 45/1. szám alatti szolgálati
bérlakás bérleti jogviszonyát határozatlan időre, de maximum a Városi Egészségügyi Intézménynél fennálló
közalkalmazotti jogviszony időtartamáig meghosszabbítja, ezért a bérleti szerződés módosítása szükséges:
1./ A bérleti szerződés 2./ pontja az alábbiakban módosul:
Bérbeadó a …/2018. (VIII. 30.) Gye. Kt. határozata alapján Samu Istvánné bérlő részére a Gyomaendrőd, Fő u.
45/1. szám alatti szolgálati bérlakás bérleti jogviszonyát határozatlan időre, de maximum Samu Istvánné a Városi
Egészségügyi Intézménynél fennálló közalkalmazotti jogviszonyának időtartamáig meghosszabbítja.
A módosítás a bérleti szerződés egyéb rendelkezéseit nem érinti.
A felek a szerződést átolvasás és közös értelmezést követően, mint akaratukkal mindenben megegyezőt aláírják.
Gyomaendrőd, szeptember 1.

Samu Istvánné
bérlő

Toldi Balázs
polgármester
bérbeadó

Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
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25. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület
2018. augusztus 30-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:

Nyilatkozattétel elővásárlási jogra
Csényi István
Toldi Balázs polgármester

Tisztelt Képviselő-testület!
Bíró Tünde, valamint Bíró Csaba Sándor, mint eladók, és Krucsó Sándor valamint Danek Tímea mint vevők között
adásvételi szerződés jött létre 2018. augusztus hónap 15. napján a gyomaendrődi 16261 hrsz.-ú 1104 m2
alapterületű, 2,88 AK értékű kert művelési ágú és gazdasági épület megnevezésű zártkerti ingatlanra.
Szerződő felek az ingatlan vételárát az okiratban mindösszesen 10 millió forint összegben rögzítették. Ezen belül a
kert forgalmi értékét 2 millió forint összegben, míg a gazdasági épület forgalmi értékét 8 millió forint összegben
állapították meg.
Az ingatlan a Torzsási holtág belső partján helyezkedik el. Az ingatlanon lévő szelídgesztenyék (Castanea sativa)
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, a fák védelméről, valamint a helyi jelentőségű
természeti területek és értékek védetté nyilvánításáról 33/2003. (XII. 29.) rendelete alapján kiemelt természetvédelmi
oltalom alatt állnak. Az ingatlan-nyilvántartásban a védett természeti érték bejegyeztetésre került.
A természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény 68. § (6) bekezdése értelmében a helyi jelentőségű védett
természeti terület esetében – sorrendben az igazgatóságot követően – a települési önkormányzatot is megilleti az
elővásárlási jog.
A törvényi szabályozásnak megfelelően az eladók 8 napon belül írásban közölték a vételi ajánlatot Gyomaendrőd
Város Önkormányzatával, mint az elővásárlási jog jogosultjával.
Az elővásárlási jog jogosultja a közlés kezdő napjától számított 60 napos jogvesztő határidőn belül tehet
jognyilatkozatot az adásvételi szerződésre elfogadására, vagy arra,hogy nem kíván élni az elővásárlási jogával.
A közlés napja (a polgármesteri hivatal hirdetőtábláján történő kifüggesztését követő nap): 2018. augusztus 16.
Gyomaendrőd Város Önkormányzata 2018. október 15. napjáig tehet jognyilatkozatot. Amennyiben az elővásárlásra
jogosult a meghatározott határnapig nem nyilatkozik, akkor úgy kell tekinteni, hogy nem kíván éni az elővásárlási
jogával..
Véleményünk szerint az ingatlan 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 Önkormányzatának Képviselő-testülete a Bíró Tünde (5600 Békéscsaba, Nagyrét tanya 3001.)
valamint Bíró Csaba Sándor (5600 Békéscsaba, Nagyrét tanya 001743.) mint eladók, és Krucsó Sándor (4138
Komádi, Köztársaság útja 22. 1. em. 4. sz.) valamint Danek Tímea (5539 Körösnagyharsány, Petőfi Sándor u. 17.
sz.) mint vevők között a gyomaendrődi 16261 hrsz.-ú 1104 m2 alapterületű, 2,88 AK értékű kert művelési ágú és
gazdasági épület megnevezésű zártkerti ingatlanra 2018. augusztus hónap 15. napján létre jött adásvételi szerződés
1./ pontjában meghatározott elővásárlási jogával nem kíván élni.
Határidők, felelősök:
Határidő: 2018. 08. 30.
Felelős: Toldi Balázs
Hivatali felelős: Csényi István
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26. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület
2018. augusztus 30-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:

Pályázat Testvérváros Program
Petényi Roland
Toldi Balázs polgármester

Tisztelt Képviselő-testület!
Az Európai Unió Tanácsa 2014. április 14-i 390/2014/EU rendeletével megalkotta a 2014. és 2020. közötti időszakra
vonatkozó „Európa a polgárokért” programot, melynek programtámogatásai között szerepel a Testvérváros-program
is.
A program célja:
- a polgárok uniós szintű demokratikus szerepvállalása és a polgári részvétel ösztönzése az uniós szakpolitikák és
döntéshozatali folyamatok jobb megértésének elősegítésével, valamint az interkulturális és önkéntes programokban
való részvétel népszerűsítésével
- erősíteni az európai polgárság eszméjét, javítani a polgári és demokratikus részvétel feltételeit az Európai Unión
belül
- ösztönözni a demokratikus döntéshozatalban való részvételt az Európai Uniós szinteken
- támogatni a konkrét részvételt az Európai Unió döntéshozatali folyamataiban.
Az Európai Oktatási, Audiovizuális és Kulturális Ügynökségen (EACEA) keresztül lehet pályázatot benyújtani
testvérvárosi találkozók megszervezése érdekében, mely alapján közvetlenül az Európai Unió Bizottságától lehet
támogatást igényelni.
A testvérvárosi projektek célja:
- helyi és uniós szinten ösztönzi a polgárokat az uniós politikai menetrend konkrét kérdéseiről folytatott vitára
- törekszik a polgárok körében az uniós döntéshozatali folyamatokban való részvétel előmozdítására
- lehetőséget teremt az uniós szintű társadalmi szerepvállalásra és önkéntességre
A pályázatnak meg kell felelnie a következő követelményeknek:
- a rendezvényt EU tagállamban kell lebonyolítani, résztvevő országok csak EU tagállamok lehetnek
- a projektben legalább két támogatható ország településeinek kell szerepelnie, valamint legalább 175 meghívott
nemzetközi résztvevőt kell bevonni,
- aktív helyi szintű polgári részvétellel kell a programokat megvalósítani,
- fontos a polgárok aktívabb európai szintű részvételre való ösztönzése, ezzel hozzájárulva az aktív európai polgári
szerepvállalás fejlődéséhez,
- a résztvevők európai integráció melletti elkötelezettségének növelése
Az új „Európa a polgárokért” program elfogadásával változtatásokat vezettek be a pályázati rendszerben is. Ennek
értelmében pályázatok benyújtására csak az Európai Bizottság Felhasználó-azonosítási Rendszerében (ECAS),
valamint a pályáztató szerv, az EACEA egységes regisztrációs rendszerében (URF) történő előzetes regisztrációt
követően nyílik lehetőség. A pályázatok támogatásáról a bíráló bizottság az adatlap hiánytalan kitöltése mellett a
pályázó önkormányzat által összeállított program alapján dönt.
A testvérvárosi találkozók rendezésére benyújtható pályázatok következő beadási határideje: 2018. szeptember 3.
Ezen pályázati fordulóban a 2019. január 1. – 2019. szeptember 30. között megrendezésre kerülő programokra lehet
támogatást igényelni. A pályázatot angol, német vagy francia nyelven kell benyújtani közvetlenül Brüsszelbe, az
Európai Unió Bizottságához.
A találkozó keretében 2019. augusztus 20-án az Államalapítás ünnepén szeretnénk egy testvérvárosi kórus és
néptánc találkozót megszervezni. Emellett, hogy a pályázati felhívásnak is megfeleljünk kísérőrendezvényként
megvalósulna egy szakmai konferencia is a Szolidaritás és befogadás – felelős európai közösségek címmel
(Szolidaritás és önkéntesség és a civil szervezetek a válság idején a szegénység elleni küzdelem, és társadalmi
közösségi szolidaritás tükrében).
A találkozó alkalmával négy testvérvárosunk, Nagyenyed, Pilzno, Vrutky és Schöneck küldötteit látnánk vendégül.
Az Ügynökség által kiírt pályázat keretében igényelhető támogatás fix összegű, melynek összege a részt vevők
számától függ, kötelező mértékű saját erő biztosítására nincs szükség.
Pozitív elbírálás esetén a négy napos program megszervezésére városunk rendezési költségként 25.000 euró
összeget kaphat.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a fentiek figyelembevételével az előterjesztést megvitatni szíveskedjen,
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és döntését határozati javaslat formájában hozza meg.
Döntési javaslat
"Pályázat Testvértelepülési program"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: ÁLTALÁNOS ÜGYEK
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzata pályázatot nyújt be az Európai Unió Bizottságához a 2019. augusztus 19-22.
között megrendezendő testvérvárosi program lebonyolításának támogatása érdekében.
A Képviselő-testület felhatalmazza Toldi Balázs polgármestert a pályázat benyújtására és a szükséges intézkedések
megtételére.
Határidők, felelősök:
Határidő: 2018. 09. 03.
Felelős: Toldi Balázs
Hivatali felelős: Petényi Roland
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27. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület
2018. augusztus 30-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:

Gyomaendrődi Közös Önkormányzati komplex energetikai felújítása projekthez külső
lamellás árnyékoló beszerzéséhez bíráló bizottság kijelölése, közbeszerzési terv
módosítása
Petényi Roland
Toldi Balázs polgármester

Tisztelt Képviselő-testület!
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának folyamatban lévő TOP-3.2.1-15-BS1-2016-00017 azonosító számú,
Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal komplex energetikai felújítása című projektje megvalósításához
szükséges beszerezni: Méretre készített külső peremezett lamellás árnyékoló felszerelése, sínes megvezetéssel
kialakított üregbe építve, nagy üvegfelületek optimális fényszabályozására, különösen jó hővédő tulajdonsággal, ívelt
lamellájú, karos (kurblis) mozgatással a következő mennyiségekben és méretekben:
3 db 270*130 cm
17 db 300*180 cm
1 db 300*300 cm
A beszerzés érdekében közbeszerzési eljárás lefolytatása szükséges, mivel a beszerzés a pályázat kivitelezéséhez
kapcsolódik, ezért egybeszámítandó azzal az eljárással ami korábban a pályázat keretében közbeszerzésként került
lebonyolításra.
Építési beruházás - Gyomaendrődi Közös
1.
Közbeszerzési eljárás tárgya
Önkormányzati komplex energetikai felújítása
projekthez külső lamellás árnyékoló beszerzése
3 db 270*130 cm
2.
A közbeszerzés tervezett mennyisége
17 db 300*180 cm
1 db 300*300 cm
Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
3.
Eljárás rendje
4.
5.

Az eljárás megindításának tervezett időpontja
A szerződés teljesítésének várható időpontja

2018. szeptember
2018. december

A közbeszerzés lefolytatására abban az esetben van lehetőség, amennyiben az Irányító Hatóság a benyújtott
változásbejelentőt jóváhagyja. A közbeszerzési eljárás várható becsült összege: nettó 4.705.475Ft
A közbeszerzési jogi szakértő és felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó kiválasztása folyamatban van a
Képviselő-testület soros üléséig remélhetőleg beérkeznek az árajánlatok is a Beszerzési szabályzatnak megfelelően,
amihez az Önkormányzat Képviselő-testületének forrást is szükséges kijelölnie. Szerződéskötésre abban az esetben
kerülhet sor, amennyiben az IH a módosítási igényt jóváhagyja. A Közbeszerzési Szabályzatunk (169/2016. (III.31.)
Gye. Kt.) 4. pontja alapján a projektben eljáró Bíráló Bizottság tagjait szükséges kiválasztani.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának hatályos közbeszerzési szabályzata szerint fenti közbeszerzési eljárások
során a döntés meghozatala a Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
hatáskörében tartozik, azonban a Bíráló Bizottságot ebben az esetben is a Képviselő-testület választja meg.
A Bíráló Bizottság legalább 3 tagú és tagjainak rendelkezniük kell a közbeszerzés tárgya szerinti, közbeszerzési,
jogi, pénzügyi és műszaki szakértelemmel. Nem lehet a Bíráló Bizottság tagja olyan személy, aki a közbeszerzési
eljárást lezáró döntés meghozatalában részt vesz.
Fentiekre tekintettel a Bíráló Bizottság tagjaira a következő javaslatot tesszük:
1.
TOP-3.2.1-15-BS1-2016-00017 - Gyomaendrődi Közös Önkormányzati komplex energetikai felújítása
projekthez külső lamellás árnyékoló beszerzése
Felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó:................................... (beszerzési eljárásban nyertes ajánlattevő)
Közbeszerzési és jogi szakértelem: ………………… (beszerzési eljárásban nyertes ajánlattevő)
Pénzügyi szakértelem biztosítására: Kocsisné Takács Gabriella pénzügyi vezető
Műszaki szakértelem biztosítására: Jenei Bettina szakmai vezető
A Bíráló Bizottság ülésein tanácskozási joggal részt vesz a projektben alkalmazott műszaki ellenőr is.
A Bíráló Bizottságok létrehozása mellett a közbeszerzési terv módosítása is szükséges.
a 134/2018. (III. 29.) Gye. Kt. határozattal elfogadott 2018. évi Közbeszerzési Tervet az alábbiak szerint módosítja:
1)
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Építési beruházás - Piackorszerűsítés
Gyomaendrődön
Piac csarnok építés 701,86 m2
Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
2018. december
2019. szeptember

1.

Közbeszerzési eljárás tárgya

2.
3.
4.
5.
2)

A közbeszerzés tervezett mennyisége
Eljárás rendje
Az eljárás megindításának tervezett időpontja
A szerződés teljesítésének várható időpontja

1.

Közbeszerzési eljárás tárgya

2.

A közbeszerzés tervezett mennyisége

3.

Eljárás rendje

4.
5.
3)
1.
2.

Az eljárás megindításának tervezett időpontja
A szerződés teljesítésének várható időpontja

2018. december
2019. szeptember

Közbeszerzési eljárás tárgya
A közbeszerzés tervezett mennyisége

3.

Eljárás rendje

Építési beruházás - Fűzfás zugi áteresz felújítása
1 db áteresz építés
Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás

4.
5.
4)

Az eljárás megindításának tervezett időpontja
A szerződés teljesítésének várható időpontja

1.

Közbeszerzési eljárás tárgya

2.

A közbeszerzés tervezett mennyisége

3.

Eljárás rendje

4.
5.
5)

Az eljárás megindításának tervezett időpontja
A szerződés teljesítésének várható időpontja

2018. június
2019. május

1.

Közbeszerzési eljárás tárgya

2.

A közbeszerzés tervezett mennyisége

Építési beruházás - A Gyomaendrődi Kis Bálint
Általános Iskola Fő úti telephelyének komplex
energetikai korszerűsítése

3.

Eljárás rendje

4.
5.
6)

Az eljárás megindításának tervezett időpontja
A szerződés teljesítésének várható időpontja

1.

Közbeszerzési eljárás tárgya

2.

A közbeszerzés tervezett mennyisége

3.

Eljárás rendje

4.
5.
7)
1.
2.

Az eljárás megindításának tervezett időpontja
A szerződés teljesítésének várható időpontja

2018. június
2019. június

Közbeszerzési eljárás tárgya
A közbeszerzés tervezett mennyisége

3.

Eljárás rendje

Építési beruházás - Csókási zugi áteresz felújítása
1 db áteresz
Kbt.
115. § szerinti nyílt eljárás

4.
5.
8)

Az eljárás megindításának tervezett időpontja
A szerződés teljesítésének várható időpontja

2018. december
2019. június

1.

Közbeszerzési eljárás tárgya

2.

A közbeszerzés tervezett mennyisége

Építési beruházás - Fejlesztés a GyomaendrődCsárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda Csemetekert
Óvoda feladatellátási helyén
150 m2-es tornaszoba építése
Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás

2018. augusztus
2019. május
Építési beruházás - Belvízrendezés Gyomaendrődön a
Kodály Zoltán - Hídfő utca között
1651 m csapadék csatorna építés
Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás

Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
2018. április
2018. december
Építési beruházás - Endrődi háziorvosi rendelő
energetikai korszerűsítése
Energetikai fejlesztés 358 m2 alapterületen
Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás

Építési beruházás - Gyomaendrőd endrődi városrész
központjának rehabilitációja
4022 m2 zöldterület megújítás
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3.

Eljárás rendje

4.
5.
9)

Az eljárás megindításának tervezett időpontja
A szerződés teljesítésének várható időpontja

1.

Közbeszerzési eljárás tárgya

2.

A közbeszerzés tervezett mennyisége

3.

Eljárás rendje

4.
5.
10)

Az eljárás megindításának tervezett időpontja
A szerződés teljesítésének várható időpontja

1.

Közbeszerzési eljárás tárgya

2.

A közbeszerzés tervezett mennyisége

3.

Eljárás rendje

4.
5.
11)

Az eljárás megindításának tervezett időpontja
A szerződés teljesítésének várható időpontja

1.

Közbeszerzési eljárás tárgya

2.
3.
4.
5.
12)
1.
2.
3.
4.
5.
13)

A közbeszerzés tervezett mennyisége
Eljárás rendje
Az eljárás megindításának tervezett időpontja
A szerződés teljesítésének várható időpontja

Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
2018. március
2018. október
Építési beruházás - Mechanikai földút stabilizáció
Öregszőlőben
19500 m2 földút stabilizálása
Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
2018. június
2018. november
Építési beruházás - Belterületi utak építése és
felújítása
2000 m2 közúti kátyúzás
Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
2018. május
2018. augusztus
Árubeszerzés - Gyomaendrőd Város
Önkormányzatának út és zöldterület karbantartó
eszközbeszerzése
1 db traktor és kiegészítő berendezések beszerzése
2018. május
2018. augusztus

Közbeszerzési eljárás tárgya
A közbeszerzés tervezett mennyisége
Eljárás rendje
Az eljárás megindításának tervezett időpontja
A szerződés teljesítésének várható időpontja

1.

Közbeszerzési eljárás tárgya

2.
3.
4.
5.
14)

A közbeszerzés tervezett mennyisége
Eljárás rendje
Az eljárás megindításának tervezett időpontja
A szerződés teljesítésének várható időpontja

1.

Közbeszerzési eljárás tárgya

2.

A közbeszerzés tervezett mennyisége

3.

Eljárás rendje

4.
5.
15)

Az eljárás megindításának tervezett időpontja
A szerződés teljesítésének várható időpontja

1.

Közbeszerzési eljárás tárgya

2.

A közbeszerzés tervezett mennyisége

Árubeszerzés - Villamosenergia beszerzés 2019.
1.017.000 kWh villamosenergia beszerzése
2018. szeptember
2019. december
Szolgáltatás megrendelése - Teljes körű orvosi ügyelet
ellátása
24 hónap
2018. május
2020. augusztus
Szolgáltatás megrendelése - Szúnyoggyérítési
szolgáltatások a Körös-völgyi Konzorcium
tagtelepülései részére – 2018.
(Tagtelepülések meghatalmazásával, tagtelepülések
nevében eljáró gesztor Gyomaendrőd Város
Önkormányzata)
Szúnyog gyérítés 932 ha területen
Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
2018. március
2018. december
Építési beruházás - Közlekedésbiztonsági kerékpárút
építése Gyomaendrődön, a Kodály Zoltán utca és a
Hídfő utca között
1006 fm kerékpárút építés
Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
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3.

Eljárás rendje

4.
5.
16)

Az eljárás megindításának tervezett időpontja
A szerződés teljesítésének várható időpontja

1.

Közbeszerzési eljárás tárgya

2.

A közbeszerzés tervezett mennyisége

3.

Eljárás rendje

4.
5.
17)

Az eljárás megindításának tervezett időpontja
A szerződés teljesítésének várható időpontja

1.

Közbeszerzési eljárás tárgya

2.

A közbeszerzés tervezett mennyisége

3.

Eljárás rendje

4.
5.

Az eljárás megindításának tervezett időpontja
A szerződés teljesítésének várható időpontja

2018. szeptember
2019. december
Építési beruházás - Út és parkoló építés
Gyomaendrődön 2018.
5+6 férőhelyes parkoló építés és útépítés
Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
2018. augusztus
2018. november
Építési beruházás - Gyomaendrődi Közös
Önkormányzati komplex energetikai felújítása
projekthez külső lamellás árnyékoló beszerzése
3 db 270*130 cm
17 db 300*180 cm
1 db 300*300 cm
Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
2018. szeptember
2018. december

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztés megtárgyalását követően hozza meg döntését!
1. döntési javaslat
"Gyomaendrődi Közös Önkormányzati komplex energetikai felújítása projekthez külső lamellás árnyékoló
beszerzéséhez bíráló bizottság kijelölése"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: ÁLTALÁNOS ÜGYEK
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete a TOP-3.2.1-15-BS1-2016-00017 számú, Gyomaendrődi
Közös Önkormányzati Hivatal komplex energetikai felújítása című projekttel kapcsolatban a Bíráló Bizottság tagjait
az alábbiak szerint határozza meg:
Felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó: .....................................................
Közbeszerzési és jogi szakértelem: ……………………………..
Pénzügyi szakértelem biztosítására: Kocsisné Takács Gabriella pénzügyi vezető
Műszaki szakértelem biztosítására: Jenei Bettina szakmai vezető
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
Felelős: Toldi Balázs
Hivatali felelős: Petényi Roland
2. döntési javaslat
"A közbeszerzési szakértői feladatokhoz forrás kijelölése"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: ÁLTALÁNOS ÜGYEK
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.
Felhatalmazza Toldi Balázs polgármestert hogy ……………………………………………………. felelős akkreditált
közbeszerzési szaktanácsadóval a szerződést aláírja, amihez a szükséges
……………………………………………..Ft forrást a 2018. évi költségvetési rendelet 8. melléklet 89-es sor TOP és
egyéb pályázati saját erő keret terhére biztosítja.
Határidők, felelősök:
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Határidő: azonnal
Felelős: Toldi Balázs
Hivatali felelős: Petényi Roland
3. döntési javaslat
"2018. évi közbeszerzési terv módosítása"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: ÁLTALÁNOS ÜGYEK
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 134/2018. (III. 29.) Gye. Kt. határozattal elfogadott
2018. évi Közbeszerzési Tervet az alábbiak szerint módosítja:
1)

Építési beruházás - Piackorszerűsítés
Gyomaendrődön
Piac csarnok építés 701,86 m2
Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
2018. december
2019. szeptember

1.

Közbeszerzési eljárás tárgya

2.
3.
4.
5.
2)

A közbeszerzés tervezett mennyisége
Eljárás rendje
Az eljárás megindításának tervezett időpontja
A szerződés teljesítésének várható időpontja

1.

Közbeszerzési eljárás tárgya

2.

A közbeszerzés tervezett mennyisége

3.

Eljárás rendje

4.
5.
3)
1.
2.

Az eljárás megindításának tervezett időpontja
A szerződés teljesítésének várható időpontja

2018. december
2019. szeptember

Közbeszerzési eljárás tárgya
A közbeszerzés tervezett mennyisége

3.

Eljárás rendje

Építési beruházás - Fűzfás zugi áteresz felújítása
1 db áteresz építés
Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás

4.
5.
4)

Az eljárás megindításának tervezett időpontja
A szerződés teljesítésének várható időpontja

1.

Közbeszerzési eljárás tárgya

2.

A közbeszerzés tervezett mennyisége

3.

Eljárás rendje

4.
5.
5)

Az eljárás megindításának tervezett időpontja
A szerződés teljesítésének várható időpontja

2018. június
2019. május

1.

Közbeszerzési eljárás tárgya

2.

A közbeszerzés tervezett mennyisége

Építési beruházás - A Gyomaendrődi Kis Bálint
Általános Iskola Fő úti telephelyének komplex
energetikai korszerűsítése

3.

Eljárás rendje

4.
5.
6)

Az eljárás megindításának tervezett időpontja
A szerződés teljesítésének várható időpontja

1.

Közbeszerzési eljárás tárgya

2.

A közbeszerzés tervezett mennyisége

3.

Eljárás rendje

Építési beruházás - Fejlesztés a GyomaendrődCsárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda Csemetekert
Óvoda feladatellátási helyén
150 m2-es tornaszoba építése
Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás

2018. augusztus
2019. május
Építési beruházás - Belvízrendezés Gyomaendrődön a
Kodály Zoltán - Hídfő utca között
1651 m csapadék csatorna építés
Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás

Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
2018. április
2018. december
Építési beruházás - Endrődi háziorvosi rendelő
energetikai korszerűsítése
Energetikai fejlesztés 358 m2 alapterületen
Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
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4.
5.
7)
1.
2.

Az eljárás megindításának tervezett időpontja
A szerződés teljesítésének várható időpontja

2018. június
2019. június

Közbeszerzési eljárás tárgya
A közbeszerzés tervezett mennyisége

3.

Eljárás rendje

Építési beruházás - Csókási zugi áteresz felújítása
1 db áteresz
Kbt.
115. § szerinti nyílt eljárás

4.
5.
8)

Az eljárás megindításának tervezett időpontja
A szerződés teljesítésének várható időpontja

2018. december
2019. június

1.

Közbeszerzési eljárás tárgya

2.

A közbeszerzés tervezett mennyisége

3.

Eljárás rendje

4.
5.
9)

Az eljárás megindításának tervezett időpontja
A szerződés teljesítésének várható időpontja

1.

Közbeszerzési eljárás tárgya

2.

A közbeszerzés tervezett mennyisége

3.

Eljárás rendje

4.
5.
10)

Az eljárás megindításának tervezett időpontja
A szerződés teljesítésének várható időpontja

1.

Közbeszerzési eljárás tárgya

2.

A közbeszerzés tervezett mennyisége

3.

Eljárás rendje

4.
5.
11)

Az eljárás megindításának tervezett időpontja
A szerződés teljesítésének várható időpontja

1.

Közbeszerzési eljárás tárgya

2.
3.
4.
5.
12)
1.
2.
3.
4.
5.
13)

A közbeszerzés tervezett mennyisége
Eljárás rendje
Az eljárás megindításának tervezett időpontja
A szerződés teljesítésének várható időpontja

Építési beruházás - Gyomaendrőd endrődi városrész
központjának rehabilitációja
4022 m2 zöldterület megújítás
Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
2018. március
2018. október
Építési beruházás - Mechanikai földút stabilizáció
Öregszőlőben
19500 m2 földút stabilizálása
Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
2018. június
2018. november
Építési beruházás - Belterületi utak építése és
felújítása
2000 m2 közúti kátyúzás
Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
2018. május
2018. augusztus
Árubeszerzés - Gyomaendrőd Város
Önkormányzatának út és zöldterület karbantartó
eszközbeszerzése
1 db traktor és kiegészítő berendezések beszerzése
2018. május
2018. augusztus

Közbeszerzési eljárás tárgya
A közbeszerzés tervezett mennyisége
Eljárás rendje
Az eljárás megindításának tervezett időpontja
A szerződés teljesítésének várható időpontja

1.

Közbeszerzési eljárás tárgya

2.
3.
4.
5.
14)

A közbeszerzés tervezett mennyisége
Eljárás rendje
Az eljárás megindításának tervezett időpontja
A szerződés teljesítésének várható időpontja

Árubeszerzés - Villamosenergia beszerzés 2019.
1.017.000 kWh villamosenergia beszerzése
2018. szeptember
2019. december
Szolgáltatás megrendelése - Teljes körű orvosi ügyelet
ellátása
24 hónap
2018. május
2020. augusztus
Szolgáltatás megrendelése - Szúnyoggyérítési
szolgáltatások a Körös-völgyi Konzorcium
tagtelepülései részére – 2018.
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1.

Közbeszerzési eljárás tárgya

(Tagtelepülések meghatalmazásával, tagtelepülések
nevében eljáró gesztor Gyomaendrőd Város
Önkormányzata)

2.

A közbeszerzés tervezett mennyisége

3.

Eljárás rendje

Szúnyog gyérítés 932 ha területen
Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás

4.
5.
15)

Az eljárás megindításának tervezett időpontja
A szerződés teljesítésének várható időpontja

1.

Közbeszerzési eljárás tárgya

2.

A közbeszerzés tervezett mennyisége

3.

Eljárás rendje

4.
5.
16)

Az eljárás megindításának tervezett időpontja
A szerződés teljesítésének várható időpontja

1.

Közbeszerzési eljárás tárgya

2.

A közbeszerzés tervezett mennyisége

3.

Eljárás rendje

4.
5.
17)

Az eljárás megindításának tervezett időpontja
A szerződés teljesítésének várható időpontja

1.

Közbeszerzési eljárás tárgya

2.

A közbeszerzés tervezett mennyisége

3.

Eljárás rendje

4.
5.

Az eljárás megindításának tervezett időpontja
A szerződés teljesítésének várható időpontja

2018. március
2018. december
Építési beruházás - Közlekedésbiztonsági kerékpárút
építése Gyomaendrődön, a Kodály Zoltán utca és a
Hídfő utca között
1006 fm kerékpárút építés
Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
2018. szeptember
2019. december
Építési beruházás - Út és parkoló építés
Gyomaendrődön 2018.
5+6 férőhelyes parkoló építés és útépítés
Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
2018. augusztus
2018. november
Építési beruházás - Gyomaendrődi Közös
Önkormányzati komplex energetikai felújítása
projekthez külső lamellás árnyékoló beszerzése
3 db 270*130 cm
17 db 300*180 cm
1 db 300*300 cm
Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
2018. szeptember
2018. december

Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
Felelős: Toldi Balázs
Hivatali felelős: Pardi László
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28. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület
2018. augusztus 30-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:

„VP Gyomaendrőd-Öregszőlő külterületi útépítés” tárgyú közbeszerzés többlet önerő
igény
Pardi László
Toldi Balázs polgármester

Tisztelt Képviselő-testület!
Önkormányzata pályázatot nyújtott be a vidéki térségek kisméretű infrastruktúrájának és alapvető szolgáltatásainak
fejlesztésére, Külterületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez állapotjavításához,
karbantartásához szükséges erő- és munkagépek beszerzése című, VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 kódszámú pályázati
felhívásra „Gyomaendrőd-Öregszőlő külterületi útépítés gép- és eszközbeszerzéssel" címmel.
A pályázatban az alábbi utcákban végzendő mechanikai földútstabilizálás (útalap építés) szerepel
- Páskumi út
- Diófa utca
- Álmosdomb utca
- Szőlőskert utca
- Bacsalaposi út
- Polyákhalmi út
- Ugari út
- III. kerület
A Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottsága jóváhagyása után, 2018. augusztus 7-én
az EKR rendszerben feladásra került az ajánlattételi felhívás. Az ajánlattételi határidő 2018. augusztus 27-én 8:00
óra volt.
A határidőig három gazdasági szereplő nyújtott be ajánlatot.
Ajánlattevő neve: Békés-Vill Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhelye: 5630 Békés Dózsa György Utca 3
Egyösszegű nettó ajánlati ár: 105.504.714 Ft
Jótállás (36-60 hónap): 36
Ajánlattevő neve: KONDOR-SZOLG Általános Szolgáltató és Vendéglátó Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhelye: 5553 Kondoros Belterület
Egyösszegű nettó ajánlati ár: 99.490.803 Ft
Jótállás (36-60 hónap): 36
Ajánlattevő neve: FORGÚT Forgalomtechnikai, Útépítő és Szolgáltató Betéti Társaság
Székhelye: 5600 Békéscsaba Dr. Becsey Oszkár Utca 10-12.
Egyösszegű nettó ajánlati ár: 100.259.012 Ft
Jótállás (36-60 hónap): 36
A közbeszerzés becsült nettó értéke a 96.174.551 Ft-ban került meghatározásra.
A támogató okirat alapján a kivitelezésre eső támogatás összege 95.483.521 Ft, az elszámolható és a nem
elszámolható önerő összege összesen 26.658.155 Ft, így a kivitelezés összege bruttó 122.141.676 Ft-ban került
rögzítésre.
A közbeszerzés során kapott legkedvezőbb ajánlat bruttó összege 126.353.320 Ft, tehát bruttó 4.211.644 Ft-al
magasabb, mint a rendelkezésre álló összeg.
A 2018. évi költségvetésben a pályázat részér 29.387.000 Ft került elkülönítésre, azonban a támogatói okiratban
csak 28.897.903 Ft (26.658.155 Ft kivitelezési és 2.239.748 Ft gépbeszerzési és lebonyolítási) önerő került
rögzítésre. Így jelenleg a költségvetésben bruttó 3.722.547 Ft-al kevesebb áll rendelkezésre.
Mindezek miatt jelenleg a Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság forrás hiány miatt
nem tudja eredményesnek nyilvánítani az eljárást és nem hirdethető nyertes ajánlattevő.
Jelen esetben két lehetőség áll fenn:
1.
A Képviselő-testület a bruttó 3.722.547 Ft-os különbözetre forrást jelöl ki, így a Bizottság eredményt tud
hirdetni.
2.
A Képviselő-testület nem fogadja el a legalacsonyabb ajánlati árat és nem rendel a beruházás mellé plusz
forrást. A Bizottság eredménytelennek nyilvánítja az eljárást, és új eljárást folytat le új ajánlattevők meghívásával. Így
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a kivitelezés várhatóan 2019-re tolódik.
Fentiek figyelembe vételével javasoljuk a Képviselő-testületnek, hogy amennyiben többlet forrás biztosítása mellett
dönt, úgy azt a 2018. évi költségvetés 8. melléklet „TOP és egyéb pályázati saját erő” költségvetési sor terhére
biztosítsa.
Döntési javaslat
"Többlet forrás biztosítása"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Építési, beruházási ügyek
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a „VP Gyomaendrőd-Öregszőlő külterületi útépítés”
projekt megvalósításához bruttó 3.722.547 Ft többlet forrást biztosít a 2018. évi költségvetés 8. melléklet „TOP és
egyéb pályázati saját erő” költségvetési sor terhére.
Határidők, felelősök:
Határidő: 2018. 08. 30.
Felelős: Toldi Balázs
Hivatali felelős: Pardi László
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29. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület
2018. augusztus 30-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:

Út és parkoló építési beruházás többlet forrás igénye
Pardi László
Toldi Balázs polgármester

Tisztelt Képviselő-testület!
2018. márciusi testületi ülésen elfogadásra került a 2018. évi út és parkoló építési, valamint útfelújítási ütemterv.
A terv az alábbi munkálatokat tartalmazza:
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Kátyúzás
Besenyszeg út javítás
Németzugi sor útalap
Október 6 ltp. útépítés
Kenderáztató utca útépítés
Orgona utca út építés
Blaha-Korányi sarok út szélesítés
Peres (csak anyag költség) út javítás
Gyepmesteri út kátyúzása
Deák utca-Blaha utca sarok térburkolás
Kossuth Lajos út 7. parkoló építés
Hősök 57. parkoló felújítás
Dr Pikó Béla utcai orvosi rendelő parkoló építés
Fő út 3. szám alatti orvosi rendelő parkoló építés

Az Október 6. lakótelepi és az Orgona utcai útépítés, valamint a Dr. Pikó Béla és Kossuth Lajos úti parkoló építés
esetében építési engedélyhez kötött a beruházás, így itt engedélyezési terveket kellett készíttetni és le kellett
folytatni az engedélyezési eljárást, így a lefolytatott közbeszerzési eljárásban ezek nem is szerepeltek.
Az 1. körös közbeszerzési eljárásban tett legalacsonyabb ajánlat és a járulékos költségek (tervezési díj+ műszaki
ellenőri díj) összege bruttó 40.761.961 Ft.
A Kt. határozat alapján a rendelkezésre álló 50.325.806 Ft-os keretösszegből 9.563.846 Ft áll rendelkezésre a 2.
körös közbeszerzéshez.
Az út és parkoló építési munkákhoz tartozó tervdokumentációk elkészülte után több ízben is indikatív ajánlatot
kértünk be a munkálatok elvégzésére a közbeszerzési eljárás előkészítéséhez, és sajnos az tapasztalható, hogy a
részletesen kidolgozott műszaki tartalom és az építőipar túlterheltsége következtében megnövekedett árak miatt a
rendelkezésre álló forrás nem elegendő a 2 út és 2 db parkoló építésére.
Az indikatív ajánlatok alapján a kivitelezés várható bekerülési költsége bruttó 17.080.987 Ft.
Október 6. ltp. útépítés: bruttó 2.801.709 Ft
Orgona utca útépítés: bruttó 3.689.449 Ft
Kossuth úti parkoló építés: 4.952.147 Ft
Dr Pikó Béla utca parkoló építés: bruttó 5.637.682 Ft
A tervezett költségek és a kapott árajánlatok közötti különbség oka az, hogy a tervdokumentációkban szereplő
mennyiségek kismértékben magasabbak, mint a korábban felmértek és a kivitelezési árak jelentősen
megnövekedek.
A rendelkezésre álló forrás figyelembe vételével a 2. körös közbeszerzési eljárás csak akkor írható ki, ha a
Képviselő-testület csökkenti a műszaki tartalmat, tehát valamelyik beruházást nem valósítja meg, vagy többlet forrást
jelöl ki.
A többlet forrás igény összege a műszaki ellenőri díjjal együtt bruttó 8 millió forint a rendelkezésre álló ajánlatok
alapján.Többlet forrás kijelölése esetén a 2018. évi költségvetésben található 2017. évi szabad maradványt
javasoljuk megjelölni.
Döntési javaslat
"Többlet forrás támogatása"
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Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Építési, beruházási ügyek
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2018. évi út és parkoló építési beruházáshoz többlet
8 millió forintot biztosít. A többlet forrást a 2018. évi költségvetésben található 2017. évi szabad maradvány terhére
biztosítja.
Határidők, felelősök:
Határidő: 2018. 08. 30.
Felelős: Toldi Balázs
Hivatali felelős: Pardi László
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30. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület
2018. augusztus 30-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:

289/2018. (VII.25.) Gye. Kt. határozat módosítása
Mile Erika
Toldi Balázs polgármester

Tisztelt Képviselő-testület!
A 2018. július havi Képviselő-testületi ülésen a helyi közösségi közlekedés 2017. évi támogatására benyújtott
pályázathoz szükséges nyilatkozat határozatba foglalásakor adminisztrációs hiba történt, mely helyesbítésére a
Magyar Államkincstár hiánypótlást írt elő.
A határozat 2. pontjában a 15 940 000 Ft összeg helyesen 15 990 000 Ft.
Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy a határozati javaslatot fogadja el.
Döntési javaslat
"289/2018. (VII.25.) Gye. Kt. határozat módosítása"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: KÖZÉRDEKŰ KÖTELEZETTSÉG VÁLL.
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 289/2018. (VII.25.) Gye. Kt. határozatát az alábbiak
szerint módosítja:
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot nyújt be az Innovációs és Technológiai
Minisztérium 2018. évi a települési önkormányzatok helyi közösségi közlekedésének támogatása pályázati kiírására.
Az önkormányzat kinyilatkozza:
1. a helyi személyszállítási közszolgáltatást 2018. január 1-től 2018. december 31-ig folyamatosan fenntartja.
2. a helyi közlekedés 2017. évi működtetéséhez, valamint fejlesztéséhez 2017. december 31-i fordulónappal a
Mobilbusz Közlekedési Kft. részére 15 990 000,- Ft nettó összegű, saját forrásból származó vissza nem
térítendő önkormányzati támogatást számolt el. A helyi közlekedés 2018. évi működtetéséhez, valamint
fejlesztéséhez 2018. július 17-i fordulónappal a Mobilbusz Közlekedési Kft. részére 9 240 000,- Ft nettó
összegű, saját forrásból származó vissza nem térítendő önkormányzati támogatást számolt el.
3. a közszolgáltatási szerződést
3. Közvetlen odaítélés alapján a Mobilbusz Közlekedési Kft. közszolgáltatóval kötötte meg 2016. április 28-án,
mely hatályos 2016. május 1-től 2017. május 31-ig.
4. Közvetlen odaítélés alapján a Mobilbusz Közlekedési Kft. közszolgáltatóval kötötte meg 2017. május 17-én,
mely hatályos 2017. június 1-től 2017. július 31-ig
5. Közszolgáltatási szerződést a 2012. évi XLI. törvény alapján kiírt pályázaton nyertes Mobilbusz Közlekedési
Kft. közszolgáltatóval kötötte meg 2017. július 31-én, mely hatályos 2017. augusztus 1-től 2025. július 31-ig
6. Közszolgáltatási szerződést a 2012. évi XLI. törvény alapján kiírt pályázaton nyertes Mobilbusz Közlekedési
Kft. közszolgáltatóval módosította 2017. december 21-én, mely hatályos 2018. január 1-től 2025. július 31-ig
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
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31. napirendi pont
BEJELENTÉS
A Képviselő-testület
2018. augusztus 30-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:

Bejelentések
Dr. Uhrin Anna jegyző
Toldi Balázs polgármester
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