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Településkép védelméről szóló önkormányzati rendelet alkotása III. forduló
Molnár Zoltán Gyula főépítész
Toldi Balázs polgármester
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság,
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság,
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
Az önkormányzatoknak a településkép védelmét a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény (a
továbbiakban: Tktv.) 12. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a)
pontjában, valamint az Mötv. 13. § (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a településképi
rendelet megalkotásával biztosítja. A településképi rendeletet kidolgozása és elfogadása a Tktv. szabályaival és a
végrehajtására kiadott, a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a
településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jog intézményekről szóló 314/2012. (Xl.
8.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Korm. rendelet) összhangban történt.
A Tktv. 4. § (1) bekezdése szerint, a településképi rendelet szakmai megalapozása érdekében településképi arculati
kézikönyv (a továbbiakban: Tak.) készül. A Korm. rendelet 21. § (1) bekezdése kimondja, hogy a kézikönyv
szemléletformáló célt szolgál, amelyet a települési önkormányzat normatív határozata mellékleteként fogad el. A
Települési Arculati Kézikönyvet a Képviselő-testület 54/2018. (II. 26.) Gye. Kt. határozatával fogadta el.
Ezt követően 2018. május hónapban a döntéshozó bizottságok, mint első fordulós tárgyalás megvitatták a
rendelettervezetet, melyet azon formában nem fogadtak el. A Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági
Bizottság 105/2018. (V. 22.) Gye. Kt. Vkm. Biz. határozata alapján átdolgozás szükséges. A Pénzügyi, Gazdasági,
Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság 147/2018. (V. 23.) Gye. Kt. Pgtek. Biz. határozata alapján
átdolgozása szükséges, oly módon, hogy az egyeztetési eljárások során törekedni kell az ésszerű mértékű
deregulációra, a felvetett észrevételek és jelzések mentén pontosítani kell a normaszöveget, javítani kell a
jogszabály-tervezet belső struktúráját, és meg kell teremteni annak belső logikai egységét is. Az Ügyrendi, Oktatási,
Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottsága 166/2018. (V. 22.) Gye. Kt. Üokke. határozata alapján a
végleges kidolgozáskor törekedni kell az egyszerűsítésre.
Majd ugyancsak 2018. május hónapban Gyomaendrőd Város Képviselő testülete 215/2018. (V. 31.) Gye. Kt.
határozatában döntött, hogy a megalkotásra benyújtott településkép védelmét szabályozó rendeletet-tervezetet
alkalmasnak találja második fordulós tárgyalásra a következő követelmények megvalósítását követően:
a) a szükséges további egyeztetési eljárások során törekedni kell az ésszerű mértékű deregulációra,
b) a bizottsági üléseken felvetett észrevételek és jelzések mentén pontosítani kell a normaszöveget,
c) javítani kell a rendelet-tervezet belső struktúráját,
d) meg kell teremteni a rendelet-tervezet belső logikai egységét és javítani annak koherenciáját és konzisztenciáját.
A szükséges átdolgozását követően a rendelet-tervezet a Lechner Tudásközpont által üzemeltetett online egyeztető
felületre feltöltésre került véleményezésre az Állami főépítészi hatáskörben eljáró megyei kormányhivatal és egyéb
szervek részére 2018. 09.10.-én. Ahonnan 2018.09.28.-án megérkezett a vélemény, melyet jelen előterjesztéshez
csatolunk. A véleményük alapján szükséges minimális pontosításokat, kiegészítéseket.
2018. októberi bizottsági vélemények és Képviselő-testület döntésének összefoglalása:
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság októberi ülésén nem javasolta a rendelet-tervezet
elfogadását. Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság októberi ülésén javasolta a
rendelet tervezet elfogadását.
A Bizottsági üléseken elhangzott javaslatok - Pénzügyi Bizottság - a rendelet-tervezeten átvezetésre kerültek,
valamint az eredeti előterjesztéshez képest a rendelet függelékei nem képezik a rendelet-tervezet részét, mivel azok
joghatást nem váltanak ki.
A Képviselő-testület 2018. október 31. napján tartott ülésén a településkép védelméről szóló önkormányzati
rendelet-tervezet normaszövegének további egyeztetését tartotta szükségesnek. Felkérte Molnár Zoltán Gyula
főépítészt, hogy szakmai konzultáció keretében elhangzott vélemények, észrevételek figyelembe vételével a
rendelet-tervezet normaszövegét dolgozza át, és azt terjessze be a képviselő-testület novemberi ülésére.
Szakmai egyeztetés nem történt, ezért az októberi képviselő-testületi ülésen megismert normaszöveget terjesztjük a
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képviselő-testület elé megtárgyalásra.
Ezt követően kezdődhetett meg a településképi rendelet részletszabályainak végleges változatának kidolgozása,
amelyet most beterjesztek a rendelet elfogadása érdekében.
ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT
A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. §-a alapján
17. §
(1) A jogszabály előkészítője - a jogszabály feltételezett hatásaihoz igazodó részletességű - előzetes hatásvizsgálat
elvégzésével felméri a szabályozás várható következményeit. Az előzetes hatásvizsgálat eredményéről a Kormány
által előterjesztendő törvényjavaslat, illetve kormányrendelet esetén a Kormányt, önkormányzati rendelet esetén a
helyi önkormányzat képviselő-testületét tájékoztatni kell. Miniszteri rendelet rendelkezhet úgy, hogy az általa
meghatározott esetben a közjogi szervezetszabályozó eszköz előkészítője előzetes hatásvizsgálatot végez.
(2) A hatásvizsgálat során vizsgálni kell
a) a tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatását, különösen
aa) társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásait,
ab) környezeti és egészségi következményeit,
ac) adminisztratív terheket befolyásoló hatásait, valamint
b) a jogszabály megalkotásának szükségességét, a jogalkotás elmaradásának várható következményeit, és
c) a jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételeket.
A tervezett jogszabály várható következményei, különösen
I. társadalmi hatásai:
A rendelet megalkotása – amellett, hogy teljesíti az önkormányzat törvényben előírt jogalkotási – feltárja a település
meghatározó karakterű területeit és azok sajátosságait a szélesebb társadalmi rétegek számára; a feltárt karakterek,
helyi védettségeknek megfelelő településképi követelmények megfogalmazásával és közzétételével már eleve a
településkép minőségének javulását okozza; a településkép érvényesítési eszközök segítségével pedig lehetővé
teszi az önkormányzat számára az illeszkedni nem kívánó építtetői magatartás visszaszorítását – a település és
meghatározó, valamint védett településrészek karakterének védelmében.
II. gazdasági hatásai:
A rendelet alkotásnak nincsenek közvetlen gazdasági hatásai, közvetett gazdasági hatásokat pedig csak
hosszútávon, és következetes alkalmazással képes kifejteni.
III. költségvetési hatásai:
A rendeletben megállapításra kerülő, a településképi követelmények betartását kikényszerítő jogintézmények
következetes alkalmazásával csekély mértékű bevétel érhető el. A támogatási rendszer beindítása ugyanakkor az
első 5 évben komoly önkormányzati forrást igényel.
IV. környezeti következményei:
Közvetett eredményként hosszabb távon a városban az épített környezet javulása várható: a települési vizuális
környezetet „tisztulása” - a felkutatott meghatározó karakterű településrészek, értékek megerősítése, -őrzése
érdekében kialakított településképi követelményrendszer mentén.
V. egészségi következményei:
A rendelet hatályba lépésének várhatóan nincsenek.
VI. adminisztratív terheket befolyásoló hatásai:
A településképi eljárások adminisztrációja és a településképi bejelentési eljárások tudomásul vétel szerinti
megvalósulásának ellenőrzései újabb feladatokat adhatnak a Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal és a
közterületekkel foglalkozó egyéb hivatali szervezetnek, valamint a főépítésznek.
VII. megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei:
A jogalkotásra a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény kötelezi az önkormányzatokat, annak
elmaradása automatikusan mulasztásos törvénysértésre vonatkozó eljárás indítását vonja maga után.
VIII. Az önkormányzati rendelet alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti tárgyi pénzügyi feltételek:
A feltételek rendelkezésre állnak.
Indoklás
1. §: A rendelet alkalmazásában előforduló fogalom meghatározások, amelyek felsőbb jogszabályokban nem
definiáltak.
2. §: Általános illeszkedési szabályok meghatározása, a kedvezőbb és egységesebb városkép kialakításának
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érdekében. Itt rögzítjük a városképbe illeszkedő formákat, tetőhajlásszögeket, anyaghasználatot, és egyéb egyedi
korlátozásokat. Az általános illeszkedési szabályoktól el lehet térni a településképi eljárás vagy a településképvédelmi tájékoztatás és kötelező szakmai konzultáció keretében lehet.
3. §: A helyi védelem keletkezésének és megszűnésének szabályait tartalmazza, rögzíti, hogy és miként alakítható ki
új vagy szüntethető meg meglévő helyi területi vagy egyedi védelem, épületekre, beépítésekre, épületrészletekre,
építményekre.
4. §: A védelem tárgyának megjelölési módja, azaz annak a védet épületen való elhelyezésének szükségessége és
annak esetei.
5. §: A helyi védelem alatt álló építmények hasznosításáról, fenntartásáról, átalakításáról, bővítéséről, bontásáról
szóló szabályozások. Bemutatja, hogy és miként kell viszonyulni a helyi védelemmel érintett esetekben a
védelemmel érintett területen vagy építményeken, ha építési-, bontási munkákról van szó.
6. §: Épület felszerelések és egyéb berendezések elhelyezési lehetősége helyi egyedi védelem alatt álló épületeken.
Hasonlóképpen, mint előzőekben, csak itt konkrétan a kiegészítő elemek elhelyezésének lehetőségéről és módjáról
esik szó.
7. §: A helyi védelem alatt álló területek fenntartása és alakítása. Kifejezetten a helyi területi védelem területén
mutatja be az ide vonatkozó elvárásokat és segíti a védelem megőrzését.
8. §: A helyi védelem alatt álló épületek, területekkel kapcsolatos önkormányzati kötelezettséget taglalja.
9. §: Bemutatja azon területi lehatárolásokat, amelyek kifejezett és kiemelten fontos a városkép szempontjából,
melyek nagyobb figyelmet igényelnek, illetve ezek esetében konkrétabb szabályozás is megfogalmazható.
10. §: A településképi szempontból meghatározó területekre vonatkozó területi és egyedi építészeti követelmények
meghatározása. Bemutatja azokat az elvárásokat, amik a városkép egységessége, harmóniája, és egyéb építészeti,
tájjellegű okokból kifejezetten fontosak és szükségesek.
11. §: A településképi szempontból meghatározó területeken lévő építmények anyaghasználati előírásai. Bemutatja
azokat az elvárásokat, amik a városkép egységessége, harmóniája, és egyéb építészeti, tájjellegű okokból
kifejezetten fontosak és szükségesek.
12. §: Tömegformálásra, tetőkre vonatkozó előírások a településképi szempontból meghatározó területeken.
Bemutatja azokat az elvárásokat, amik a városkép egységessége, harmóniája, és egyéb építészeti, tájjellegű
okokból kifejezetten fontosak és szükségesek.
13. §: A homlokzati kialakításra vonatkozó előírások a településképi szempontból meghatározó területeken.
Bemutatja azokat az elvárásokat, amik a városkép egységessége, harmóniája, és egyéb építészeti, tájjellegű
okokból kifejezetten fontosak és szükségesek.
14. §: A településképi szempontból meghatározó területeken lévő közterületekre vonatkozó sajátos előírások.
Bemutatja azokat az elvárásokat, amik a városkép egységessége, harmóniája, és egyéb építészeti, tájjellegű
okokból kifejezetten fontosak és szükségesek.
15. §: Az egyes sajátos építmények, műtárgyak elhelyezése településképi szempontból meghatározó területeken.
Bemutatja azokat az elvárásokat, amik a városkép egységessége, harmóniája, és egyéb építészeti, tájjellegű
okokból kifejezetten fontosak és szükségesek.
16. §: A reklámhordozókra vonatkozó településképi követelmények általános esetekben. Bemutatja azokat az
elvárásokat, amik a városkép egységessége, harmóniája, és egyéb építészeti, tájjellegű okokból kifejezetten
fontosak és szükségesek.
17. §: A reklámhordozókra vonatkozó településképi követelmények helyi védelem alatt álló ingatlanok esetében.
Bemutatja azokat az elvárásokat, amik a védett épületek megjelenésének megőrzéséhez kifejezetten fontosak és
szükségesek.
18. §: A zöldfelületek kialakítására vonatkozó általános előírások, melyek a település karakterét jelentősen
meghatározzák.
19. §: A gépkocsi várakozóhelyek, parkolók zöldfelületének kialakítására vonatkozó előírások. Kifejezetten fontos,
hogy a szükséges jármú forgalmi létesítmények is odafigyeléssel készüljenek a településképre és a zöldfelületek
megtartására, vagy létrehozására.
20. §: Településkép-védelmi tájékoztatás és kötelező szakmai konzultáció általános szabályai. A véleményezési
eljárás vagy csak egyszerűen egy mondhatni főépítészi hivatalos vélemény rögzítésére szolgál, illetve az egyszerű
bejelentéssel készülő hatósági eljárást nélkülöző lakóépületek építése esetében is legyen egy szakmai kontrol.
21. §: A településképi véleményezéshez kötött területek meghatározása. Ahogy korábban, bár eltérő területen
mutatja, be hol kell beszerezni a polgármester által kiadott településképi véleményt, melyet a főépítész készít elő.
22. §: A településképi véleményezéshez kötött tevékenységek meghatározása. Ahogy korábban, bár eltérő
esetekben mutatja, be hol kell beszerezni a polgármester által kiadott településképi véleményt, melyet a főépítész
készít elő.
23. §: A véleményezési eljárás lefolytatásának módjára vonatkozóan ad tájékoztatást.
24. §: A benyújtandó építészeti-műszaki tervdokumentációhoz nem kell mellékelni azokat a munkarészeket, amelyek
a Főépítésszel történő előzetes egyeztetés és az általa kiadott igazolás alapján a településképi vélemény
kialakításához nem szükségesek.
25. §: A településképi véleményezés folyamatát mutatja be, azaz lajstromba veszi azt a szempontrendszert, ami
alapján kialakul a főépítész építészeti-műszaki véleménye.
26. §: Meghatározó területen végzett építési tevékenységek, amelyekhez településképi bejelentés szükséges.
27. §: Építési tevékenységek meghatározása, amelyekhez településképi bejelentés szükséges.
28. §: Egyéb tevékenységek meghatározása, amelyeknél településképi bejelentés szükséges.
29. §: A településképi bejelentési eljárással érintett területek kerülnek meghatározásra.
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30. §: A településképi bejelentési eljárás benyújtásának szabályai, azaz milyen módon és hova kell benyújtani a
kérelmet, illetve listázza, milyen szempontok alapján kell véleményezni.
31. §: Amennyiben a bejelentéssel végezhető tevékenység bejelentése megfelel az előírásoknak, az itt felsorolt
döntések hozhatóak meg, valamint rögzíti, milyen esetekben mennyi ideig adja meg a bejelentés alapjául szolgáló
hozzájárulást, esetleg az meddig tartható fent.
32. §: Településképi kötelezés szabályainak és lehetőségeinek ismertetése, hol és milyen esetekben van lehetősége
az önkormányzatnak kötelezni a tulajdonost, ha a településképet a tulajdona a rendelet figyelembevételével rontja,
sérti, vagy „csak” nem tartotta be e rendelet előírásait.
33. §: Településképi bírság szabályainak ismertetése. A bírság kiszabásának módját, annak összegtételeit
tartalmazza. Az összegek nem konkrétak, így bemutatásra kerül, a díjtétel meghatározásánál miket kell figyelembe
venni.
34. §: A helyi építészeti értékek fenntartására érdekében az Önkormányzat ösztönző rendszert vezet be, amely az
Örökségvédelmi Alapból vissza nem térintendő támogatást nyújthat. Erre pályázni kell, ezt pedig a képviselő testület
dönti el, ahogy a támogatás mértékének összegét is.
35. §: Záró rendelkezések, melyek a hatálybalépést rögzíti, illetve tartalmazza, hogy e rendelet milyen más
rendeletet, vagy rendeletrészt helyez hatályon kívül.
Döntéshozói vélemények
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
Döntési javaslat
"Településkép védelméről szóló önkormányzati rendelet alkotása II. forduló "
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Településrendezés
Az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.
…/… (… …) önkormányzati rendelet
a településkép védelméről
(TERVEZET)
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV.
törvény 12. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011.
évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 1. pontjában, a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény 2.
§ (2) bekezdésében és az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 57. § (2)-(3)
bekezdésében meghatározott 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 43/A. § (6) bekezdés c) pontjában biztosított
véleményezési jogkörében eljáró kulturális örökség védelméért felelős, Miniszterelnökséget vezető miniszter, az
állami főépítész hatáskörében eljáró Békés Megyei Kormányhivatal, a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság és a
Körös-Maros Nemzeti Park Igazgatóság, továbbá Gyomaendrőd Város Önkormányzata Képviselő-testületének a
településfejlesztéssel, településrendezéssel és településkép-érvényesítéssel összefüggő partnerségi egyeztetés
helyi szabályairól szóló 21/2017. (IX. 1.) önkormányzati rendeletben nevesített Partnerek véleményének kikérésével
a következőket rendeli el:
I. Fejezet
Általános rendelkezések
1. § E rendelet alkalmazásában:
1. Címtábla, cégtábla: intézményeknek, vállalkozásoknak, magánszemélyeknek elsősorban a nevét, elnevezését,
címét, kisebb részben az egyéb adatait, elsősorban a tevékenységi körére utaló adatot feltüntető tábla.
2. Csoportos reklámhordozó: több, akár eltérő célú reklám elhelyezésére szolgáló reklámhordozó, amelynek
létesítése a reklámtartó berendezésre is kiterjedő településképi véleményezési vagy bejelentési eljárásban hozott
határozat alapján történik.
3. Fényreklám, LED-fal: tartószerkezeten elhelyezett fénycsőreklám vagy futófény, mely állandó vagy váltakozó
fénykibocsátású, és reklámszöveget, üzletnevet, tevékenységet, vagy árut nevez, jelenít meg, LED-fal esetében
mozgó képi formában.
4. Helyi egyedi védelem: egy ingatlanon lévő, védetté nyilvánított építményekre vagy építményrészekre kiterjedő
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védelem. A helyi egyedi védelem lehet az építmény teljes tömegére kiterjedő vagy az építmény valamely - a
védelem kimondásakor megállapított - részértékére vonatkozó is.
5. Helyi oltalom alatt álló természeti terület: helyi jelentőségű természetvédelmi terület és helyi jelentőségű
természetvédelmi érték területe.
6. Hirdetési célú berendezés: minden olyan hordozó eszköz, fixen rögzített, mozgatható vagy mozgó, képi, illetve
hang effektusok megjelenítésére, valamint nagyobb részben hirdetés és reklám elhelyezésére alkalmas berendezés,
a kialakításától, anyagától, méretétől, illetve elhelyezése módjától függetlenül.
7. Hirdetmény: minden olyan közérdekű tájékoztatás, információ, amely kereskedelmi, fogyasztási tevékenységgel
sem közvetlenül, sem közvetve nem hozható összefüggésbe, a lakosság részére közérdekű információt közvetít.
8. Információs vagy más célú berendezés: önkormányzati hirdetőtábla, faliújság, információs vitrin, útbaigazító tábla,
hirdetmény, közérdekű molinó, továbbá tulajdonos személyétől függetlenül minden olyan berendezés, amely
kialakításától, anyagától, méretétől, továbbá elhelyezése módjától függetlenül információk megjelenítésére is
szolgál.
9. Országos oltalom alatt álló természeti terület: tájképvédelmi terület övezete, NATURA 2000 területek, országos
ökológiai hálózat folyosó, ex lege védelem alatt álló kunhalom.
II. Fejezet
Általános illeszkedési szabályok
2. § (1) A városkép kedvezőbb alakítása, a kialakult beépítéshez illeszkedés érdekében a város már részben vagy
teljesen beépült területein a (2) - (17) bekezdésekben foglalt előírásokat kell alkalmazni.
(2) A városképi illeszkedés érdekében új épület építése, vagy meglévő épület átalakítása, bővítése esetén a kialakult
településszerkezetet, Gyomaendrődre jellemző építészeti karaktert sértő építészeti megoldás nem megengedett.
(3) Az illeszkedésnél vizsgálni kell a következő építészeti elemeket:
a) a tetőidom formáját, a tető hajlásszögét,
b) a tetőfelépítmények jellegét, arányát,
c) a homlokzatok építészeti kialakítását,
d) a tömegképzés jellegét,
e) a nyílások arányrendszerét, a teljes homlokzatfelülethez való viszonyát, horizontális vagy vertikális jellegét,
f) az utcai kerítések és ezek nyílásainak jellegét.
(4) Azokon a lakó-, vegyes-, üdülő-, zöld-, erdőterületeken, valamint mezőgazdasági, vízgazdálkodási,
természetközeli területeken, ahol az előírt építménymagasság kisebb, mint 12 méter, csak magastető létesíthető.
(5) Az épületek homlokzatmagassága igazodjék a szomszéd telkeken álló épületek homlokzatmagasságához úgy,
hogy ne legyen magasabb vagy alacsonyabb az utca jellemző házainak és a két-két mellette álló épület kiátlagolt
utcai homlokzat- és gerincmagasságánál. Az így meghatározott átlagmagasságoktól az eltérés ±1,00 méter lehet.
(6) A telek közterület felé eső részére a megvalósítani kívánt épület egyik fő, domináns funkciójú épületrészének kell
esnie, kivétel lakóterületeken lakásonként egy gépjármű elhelyezéséhez szükséges gépkocsitároló, oly módon, hogy
a gépkocsitároló a homlokzat legfeljebb 50 %-át jelentheti.
(7) A gazdasági-, kereskedelmi-, szolgáltató területeken legfeljebb 5000 m2 , a mezőgazdasági övezetekben
legfeljebb 2000 m2 alapterületű építményeket lehet elhelyezni.
(8) A lakó-, vegyes-, üdülő-, valamint különleges területeken álló épületek színezésénél vagy azok átszínezésénél
pasztellszíneket szabad használni. Nem színezhető élénk és sötét kékre, pirosra, feketére, lilára vagy rózsaszínre az
új vagy a felújításra kerülő épület homlokzata. Az építmények színezésénél a föld és a kőszínű színeket kell
előnyben részesíteni. Egyes épületek szerkezeti egységét vagy tömegét szabad külön színnel megkülönböztetni.
Véletlenszerűen felhordott színváltások nem használhatók.
(9) Társasházak, többlakásos házak, sorházak, egyéb csoportos házak, egylakásos családi házak felújítása,
korszerűsítése esetén:
a) Homlokzati hőszigetelést csak az egész épületre teljes felületére vagy csak egy összetartozó homlokzatra
egyszerre szabad elhelyezni, azonos anyagból és azonos vastagságban, a homlokzati díszítések megtartásával,
vagy újbóli megépítésével.
b) A homlokzati nyílászárók cseréje esetén az épület homlokzatán alkalmazott nyílászárók jellemző formájától,
osztásától és színétől eltérni nem lehet, kivéve, ha a homlokzaton egyidejűleg a többi hasonló nyílászáró is cserére
kerül,
c) homlokzati nyílászáró, biztonsági rács, zsalugáter, árnyékoló, korlát cseréje vagy ezek felújítása során – a teljes
homlokzatra kiterjedő felújítás kivételével – az épületen már meglévő szín- és anyaghasználattól eltérni nem lehet,
d) épületen új rácsozat vagy betörésvédelmet szolgáló berendezés akkor helyezhető el, ha az nem tér el az épület
architektúrájától, nem változtatja meg annak tagozódásait, nem eredményezi a meglévő díszítőelemek
roncsolódását, és az épület burkolataihoz és színezéséhez illeszkedik.
e) Klímaberendezés kültéri egységét a közterület felé eső homlokzaton és közterületről láthatóan úgy szabad
elhelyezni, hogy az beleilleszkedjék az épület szerkezeti és a homlokzati tagozódásaiba, a többlakásos házak
esetében a lakások klíma egységei egy jól elrendezett geometriai rendben mutatkozzanak meg a külső szemlélők
számára.
(10) Új, átalakításra vagy bővítésre kerülő épület akkor illeszkedik a településképbe, ha az alábbi feltételek
együttesen teljesülnek:
a) a településrész karakterét megtartja,
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b) az épülettömeg nagysága, tagolása,
c) az anyaghasználat, a színezés, a homlokzatképzés és tagolás,
d) a tetőfelületek tagoltsága, hajlása és anyaghasználata,
e) a homlokzati nyílászárók arányai, osztása és nagysága,
f) a közterületről látható egyéb építmények kialakítása, anyaghasználata és színezése
g) a környezethez, a településrész karakteréhez és az épület rendeltetéséhez illeszkedő.
(11) Új kialakítású út esetén az utak szintje nem lehet magasabb a járdák szintjénél. Amennyiben már meglévő
műszaki okokból az utat magasabbra kell építeni, mint a járda szintjét, ott a csapadékvíz-elvezetést és a
tereprendezést összehangolva úgy kell az utcaterületet rendezni, hogy a telkekhez, az épületekhez csapadék ne
jusson.
(12) Ha az utcában nyílt árok kerül kialakításra, azt úgy kell megépíteni, hogy az tisztán tartható legyen és a benne
növő fű levágását ne akadályozza. Ha az műszakilag nem lehetséges, mert nem fér el úgy zárt rendszerű
csapadékvíz elvezető árkokat kell létesíteni.
(13) Egy telektömb körül egyféle minőségű járda építhető. A járdák magassági elrendezése utcasaroktól-utcasarokig
folyamatos kialakítású, nagyobb szintkülönbség nélküli, hirtelen emelkedésektől mentes és egyenletes szélességű
lehet. Amennyiben csak egy-egy telek előtt akarnak új járdát építeni, azt a telektömb környező járdáihoz igazodva,
vagy egységes, új irányzatot meghatározva kell elkészíteni.
(14) A légkábeleket egy oszlopsorra felfeszítve szabad csak vezetni. A használaton kívüli légkábeleket és azok
oszlopsorait az engedélyesnek el kell bontani a szolgáltatás megszűnése után 1 hónapon belül. A már meglévő
oszlopsor tulajdonosa semmilyen módon nem akadályozhatja a mástulajdonú légvezeték felhelyezését. Ha az újabb
légvezeték nem fér el a régi oszlopsoron, akkor közösen kell építeni egy olyan oszlopsort, amelyre később is el lehet
helyezni légvezetékeket.
(15) A teljes település ellátását biztosító felszíni energiaellátási és elektronikus hírközlési sajátos építmények,
műtárgyak elhelyezésére elsősorban a közlekedési és közmű területek, valamint a mezőgazdasági területek
alkalmasak
(16) A teljes település ellátását biztosító felszíni energiaellátási és elektronikus hírközlési sajátos építmények,
műtárgyak elhelyezésére nem alkalmas a műemléki környezet területe, a helyi területi védelem alatt álló terület és a
helyi vagy országos oltalom alatt álló természeti terület.
(17) Az általános illeszkedési szabályoktól eltérni csak a településképi eljárás vagy a településkép-védelmi
tájékoztatás és kötelező szakmai konzultáció keretében lehet.
III. Fejezet
A helyi védelem
1. A helyi védelem keletkezése és megszűnése
3. § (1) A települési önkormányzat értékvizsgálat alapján a helyi településtörténeti, építészeti, néprajzi,
termeléstörténeti vagy régészeti értékek megóvása és a városkép esztétikus és szakszerű alakítása érdekében helyi
egyedi vagy helyi területi védelmet rendelhet el építményekre vagy területekre vonatkozóan.
(2) A helyi egyedi védelem az 1. mellékletben felsorolt építményekre vagy építményrészekre vonatkozik.
(3) A helyi területi védelem a 2. mellékletben meghatározott területre vonatkozik.
(4) Védetté nyilvánításról a Képviselő-testület dönt.
(5) A védelem tárgyát az 1. melléklet jegyzékébe kell venni és a védelem tárgyáról törzslapot kell készíteni, amely
tartalmazza az építményre, területre vonatkozó adatokat, a védetté nyilvánítás rövid indoklását, a védelem tárgyának
történeti leírását és értékleírását, valamint fotódokumentációját.
(6) A védett építmény teljes műszaki vagy erkölcsi avultsága esetén a Képviselő-testület dönt a védettség
megszűnéséről és a védelem megszüntetéséről.
(7) A védelem megszűnik, ha
a) a helyi védett érték megsemmisül.
b) a helyi védett érték műemléki védettséget kap, vagy
c) ha a képviselő-testület a helyi védelmet megszünteti.
(8) Védetté nyilvánítást vagy annak megszüntetését a polgármesternél kell írásbeli indokolással indítványozni.
(9) Amennyiben a javaslat védetté nyilvánításra vonatkozik, akkor tartalmaznia kell az építményre, területre
vonatkozó adatokat, rövid indoklást, történeti leírást és értékleírást.
(10) Amennyiben a javaslat védetté nyilvánítás megszüntetésére vonatkozik, akkor tartalmaznia kell a védelem
megszüntetésének indoklását, az építmény értékleltárát és az elbontásra kerülő értékek további hasznosításának
tervét, az épület és telek felmérési- és fotódokumentációját.
(11) Azoknak a magántulajdonban lévő és helyi védelem alatt álló építmények védelme nem szüntethető meg a
támogatás kifizetésétől számított 5 éven belül, amelyek felújításához Gyomaendrőd Város Önkormányzata (a
továbbiakban: Önkormányzat) a helyi építészeti értékek fenntartási támogatása céljából kiírt pályázaton vissza nem
térítendő támogatást nyújtott.
(12) A védetté nyilvánításról és a védelem megszüntetéséről értesíteni kell:
a) az ingatlan tulajdonosát, kezelőjét, használóját,
b) a védetté nyilvánításra vagy védelem megszüntetésre javaslattevőt.
(13) A helyi egyedi védelem elrendelését és megszüntetését a földhivatali nyilvántartásba be kell jegyeztetni.
(14) Területi védelem esetén a helyben szokásos módon közszemlére tétellel, a városi honlapon vagy a sajtó útján is
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közölhető az érdekeltekkel a védetté nyilvánítás.
2. A védelem tárgyának megjelölése
4. § (1) A védett épületet, ha a védelem az épület egészére terjed ki, táblával meg kell jelölni.
(2) A táblák elkészíttetéséről és elhelyezéséről az Önkormányzat gondoskodik, a fenntartás a tulajdonos feladata.
3. A helyi védelem alatt álló építmények hasznosítása, fenntartása, átalakítása, bővítése, bontása
5. § (1) A védett épületek belső korszerűsítését, átalakítását, bővítését a védettség nem akadályozza. Az építmény
fennmaradása érdekében elő kell segíteni a méltó, mai igényeknek megfelelő használatot.
(2) A tulajdonos a védelem követelményeinek szem előtt tartásával köteles az építmény jó karban tartásáról
gondoskodni, és az építmény állapotát, állékonyságát a jogszabályokban meghatározott módon és időszakonként
felülvizsgálni.
(3) A helyi védettség alá tartozó épület, terület, építészeti értékének megőrzése, állagának védelme a terület
tulajdonosának kötelessége. A megőrzéshez az Önkormányzat szakmai segítséget nyújt.
(4) A védett épületeket hagyományos építészeti tömegükkel, homlokzat architektúrájukkal, tetőformájukkal,
kéményeikkel, amennyiben van ilyen az eredetivel azonos kialakítású redőnyszerkezetekkel kell megtartani.
(5) A védett homlokzatokon meg kell őrizni és felújítás esetén helyre kell állítani a homlokzati nyílásrendszert, a
nyílások osztását, a homlokzati tagozatokat és az anyaghasználatot. Utólagos hőszigetelés akkor megengedett, ha
az a homlokzati architektúra megváltoztatása nélkül megvalósítható.
(6) A védett épületeket úgy lehet bővíteni, hogy az eredeti épület tömegformája, homlokzati kialakítása, utcaképben
betöltött szerepe ne változzon, és a tervezett bővítés a védett épület formálásával, szerkezetével,
anyaghasználatával összhangban legyen.
(7) Ha a védelem csak az épület valamely részére terjed ki, az épület felújítása, bővítése esetén ezeket az értékeket
meg kell őrizni.
(8) A belső átalakításokat az eredeti szerkezet lehető legnagyobb mértékű megőrzésével kell megoldani.
(9) Védett épület átalakításának, bővítésének, helyreállításának vagy korszerűsítésének tervezésekor az épület
eredeti vagy közbenső állapotát fel kell kutatni, és dokumentálni kell azokat az értékeket, amelyek alapján a helyi
egyedi védelem el lett rendelve. Az új és felújításra kerülő épületrészeknek ezekhez az értékekhez igazodni kell.
(10) A védett épületek nem bonthatóak el csak a védettség megszüntetése után. Ilyen esetben a 3. § (10) bekezdés
szerinti értékleltárt el kell készíteni, az abban szereplő elbontásra kerülő értékek további hasznosításának terve
alapján az értékes részeket lehetőleg más épületbe vissza kell építeni.
(11) Amennyiben a védett értéket csak az épület tömege képezi, úgy az a bontás után a meglévővel azonos vagy
ahhoz hasonló párkány- és gerincmagasságú, tetőhajlásszögű új épülettel pótolható.
4. Épületfelszerelések és egyéb berendezések elhelyezése helyi egyedi védelem alatt álló épületeken
6. § (1) Helyi egyedi védelem alatt álló értéket magában foglaló ingatlanon közterületről látható módon semmilyen
vezeték, gépészeti és elektromos berendezés nem szerelhető fel.
(2) Az árnyékolókra reklámok nem kerülhetnek.
(3) Napelemet, napkollektort helyi egyedi védelem alatt álló építmények felületén úgy kell elhelyezni, hogy
a) az elemek és szerkezetek egységes geometriai és építészeti rendben, szabályos alakzatban, ritmusosan
helyezkedjenek el,
b) a berendezés csak a tető síkjával párhuzamos legyen,
c) a berendezés lehetőleg a közterületről nem látszó felületre kerüljön, amennyiben az nem északra, illetve attól
legfeljebb 90°-kal eltérő égtájra tájolt.
5. A helyi védelem alatt álló területek fenntartása és alakítása
7. § (1) A helyi védelem alatt álló területen meg kell őrizni a település jellegzetes szerkezetét, telekrendszerét, utcavonalvezetését, telekalakítás csak ezekkel összhangban engedélyezhető.
(2) A védett területen lévő építményeket egymással összehangoltan, a jellegzetes városkép egységes megjelenését
biztosító módon kell fenntartani vagy kialakítani, ennek érdekében
a) az új épületek és a meglévő épületek bővítményei igazodjanak a telektömbben és a szomszédos ingatlanokon
álló épületek jellegéhez,
b) az új épületek tömege, tömegtagolása igazodjék a területen szokásos és építészeti karaktert meghatározó
épületek tömegéhez, tagolásához,
c) az épületek tetőhajlása, tetőtagolása és a tetőhéjazat a tömb és a helyi védelem alatt álló terület jellegét
meghatározó tetőképzések mintájára, azokhoz igazodva készüljön,
d) a homlokzati részletképzés tartózkodjék mind a túltagolt, mind a tagolatlan, mind a túldíszített, mind a sivár
kiképzéstől.
(3) Különös gondot kell fordítani a védett területeken a településrészre jellemző hagyományos kerítés- és
kapuformák, jellegzetes melléképületek, építmények megtartására és továbbfejlesztésére.
6. A helyi védelem alatt álló épületek, területek folyamatos figyelése
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8. § (1) Az Önkormányzat folyamatosan, de legalább évente ellenőrzi a védett épületek és területek állapotát.
(2) Az éves ellenőrzés tapasztalatait a Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal (a továbbiakban: önkormányzati
hivatal) felvezeti az épület, építmény törzslapjára.
IV. Fejezet
Településképi követelmények
7. Településképi szempontból meghatározó területek lehatárolása
9. § Településképi szempontból meghatározó területek:
a) a műemléki környezet területei,
b) az 1. mellékletben meghatározott helyi védelem alá tartozó területek,
c) a 2. mellékletben meghatározott természeti területek és az azokkal határos telkek,
d) a gyomai történeti városközpont 3. mellékletben lehatárolt területe
e) az endrődi történeti városközpont 3. mellékletben lehatárolt területe
f) a Városháza környékének 3. mellékletben lehatárolt területe
g) az országos közutak, az OTÉK 26. § alapján helyi gyűjtő utak, bel- és külterületi szakaszai, illetve az útterület
telekhatáraitól mért 50 m-es terület.
8. A településképi szempontból meghatározó területekre vonatkozó területi és egyedi építészeti
követelmények
10. § (1) A településképi szempontból meghatározó területeken
a) az új épületek, illetve a meglévő épületek bővítményei illeszkedjenek a városrész építészeti karakteréhez, a
szomszédos épületek tömeg és homlokzatkialakításához,
b) az épületek tömeg- és a homlokzatképzése a környezetükben lévő épületekéhez arányos és arányosan tagolt
legyen.
c) a területen magas színvonalú építészeti megoldásokat kell alkalmazni, óvni és fejleszteni kell az épített és
természeti környezet harmóniáját, valamint a lakókörnyezet minőségét.
(2) Meglévő épületek közterületről látható homlokzatain gépészeti berendezés, ablakklíma berendezés és
klímaberendezések kültéri egysége csak az épület részeként, az épület megjelenéséhez illeszkedve, illetve takartan
helyezhető el. A kondenzvíz elvezetéséről megfelelően gondoskodni kell, az közterületre vagy szomszéd telekre
nem folyhat át. A berendezés elhelyezésekor a zaj- es rezgési határértékek betartandók. Új épület létesítésekor a
klímaberendezések elhelyezését előre meg kell tervezni.
(3) A telek utcavonali telekhatárán kerítést létesíteni csak az alábbi feltételekkel lehet:
a) az utcavonalon létesülő kerítés magassága legfeljebb 2,0 m, a legfeljebb 0,5 m tömör lábazat felett áttört,
átlátható felületű lehet, a 3. melléklet szerinti területeken
b) a településképi szempontból meghatározó területeken elsősorban hagyományos építőanyagokból készülő kerítés
létesíthető. Nem alkalmazható tömör fém táblás kerítés.
9. A településképi szempontból meghatározó területeken lévő építmények anyaghasználati előírásai
11. § (1) Az 1945 előtt létesült épületek esetében az eredeti anyaggal és formával megegyező, illetve annak
látványához legjobban hasonlító tetőhéjalás alkalmazandó. Átalakítás esetén – ha azt a műszaki állapot és
megoldás megengedi – az eredeti héjazati anyagokat kell (újra) felhasználni. Egyben látszó tetőfelületeken eltérő
megjelenésű héjazati anyag nem alkalmazható. Új épületeknél a magastető fedési anyaga természetes anyagú
pikkelyes fedés, kiegészítő felületeken cink, réz, üveg vagy hasonló esztétikai értékű fedőanyag lehet, nem
alkalmazható a terület karakterétől, hagyományaitól idegen héjazati anyag.
(2) A településképi szempontból meghatározó területek városképi jelentőségének és helyi karakterének megőrzése,
a városkép védelme érdekében a környezettől idegen anyaghasználati megoldások nem alkalmazhatók. A
homlokzatok kialakításakor előnyben kell részesíteni a hagyományosan alkalmazott anyagok, illetve homlokzati
felületek kialakítását.
(3) Helyi védelem alatt álló építményeken a közterületről látható homlokzaton a nyílászárók cseréje esetén csak az
eredetinek megfelelő osztásrendű és színű nyílászáró építhető vissza. Az építmények közterületről látható
nyílászáróinak üvegfelületeit a környezetet zavaróan tükröző fényvisszaverő anyagból kialakítani, vagy ilyen fóliával
ellátni nem szabad.
10. Tömegformálásra, tetőkre vonatkozó előírások a településképi szempontból meghatározó területeken
12. § (1) Új építmény elhelyezése vagy meglévő épület tömegének, látványának megváltoztatása esetén biztosítani
kell a környezethez és a környező épületekhez történő illeszkedést. A városképi illeszkedés szempontjából a
homlokzatmagassági, párkánymagassági, gerincmagassági értékek és az építészeti minőség a meghatározók.
(2) A tetők tömegének kialakításakor egyszerű és hagyományos formá(ka)t kell alkalmazni és a tetőfelületek
homogén egységét megőrizni. A tetőzeten lévő kiugrások és bevágások felületi aránya nem haladhatja meg a tető
felületének felét. A közterületről látható homlokzaton és a tetőzeten megjelenő több sorban elhelyezett tetőablak
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nem alkalmazható.
(3) Zártsorú beépítésnél az eltérő traktusmélységű magastetős épületek gerincmagasságát össze kell hangolni és a
magasságkülönbség legfeljebb 1,00 méter lehet.
11. A homlokzati kialakításra vonatkozó előírások a településképi szempontból meghatározó területeken
13. § (1) A homlokzatok, illetve épület, építmény látványának egységes megjelenése érdekében meglévő épület,
illetve építmény átalakítása, vagy akár részleges felújítása esetén a homlokzati nyílászárókat a homlokzat
rendjében, a funkciónak, illetve a helyzetnek megfelelő azonos mértékben, osztással és anyaggal kell kialakítani.
(2) A földszinti portálokat az épület meghatározott karakterét és anyaghasználatát figyelembe véve kell kialakítani és
fenntartani.
12. A településképi szempontból meghatározó területeken lévő közterületekre vonatkozó sajátos előírások
14. § (1) A közterületeket csak a konkrét használat érdekében legszükségesebb nagyságú burkolt felületekkel
szabad ellátni. A burkolatlan felületeket – ahol ezt műszaki okok nem akadályozzák – fenntartható zöldfelülettel kell
kialakítani.
(2) A közterületek burkolatát – a kialakult, meglévő anyaghasználathoz igazodóan – a fenntarthatóság és
karbantarthatóság érvényesítésével, a káros környezeti hatásokat mérséklő megoldással kell kialakítani.
(3) Mobil árusítóhely (méretének, megjelenésének és színvonalának igazodnia kell a telepítés helyéhez.
(4) A kitelepülés, mobil árusítóhely nem károsíthatja a zöldfelületet, a fasorok egyedeit és nem korlátozhatja a
zöldfelületek használatát.
(5) A teraszok, kitelepülések, mobil árusítóhelyek a környezetüket káros kibocsátásokkal nem szennyezhetik,
gépészeti berendezéseik, vezetékeik takartan, balesetveszélyt nem okozva alakítandók ki.
(6) A területen a közmű-, távközlési és adatátviteli hálózatok felújítása vagy telepítése esetén az ott található,
meglévő, használaton kívüli légvezetéket el kell távolítani. Új vezeték kiépítése csak földkábellel történhet.
13. Az egyes sajátos építmények, műtárgyak elhelyezése településképi szempontból meghatározó
területeken
15. § (1) Új transzformátorok helyét a beépítéssel összehangoltan a környezetbe illesztve kell kijelölni.
(2) Az épületek és intézmények homlokzatára szerelt kapcsolószekrények és – dobozok helyét és színét, az épület
stílusához, a homlokzat színéhez igazodva kell kiválasztani. A berendezéseket lehetőleg az épületek alárendelt
homlokzatára vagy a kerítésbe kell beépíteni a közmű üzemeltetők előírásait is figyelembe véve.
(3) Gázkészülék égéstermékének utcai homlokzatra történő kivezetése csak meglévő épületnél és csak műszaki
szükségességből, a homlokzatképzéssel megfelelően összehangolt műszaki megoldással, takartan engedhető meg,
amennyiben az épület oldal- vagy hátsókertre néző homlokzatán nem helyezhető el.
(4) Égéstermék elvezetésére utcai homlokzaton szerelt kémény csak takartan, a homlokzathoz illeszkedő burkolattal
építhető.
(5) Napelemet, napkollektort az építmények felületén úgy kell elhelyezni, hogy
a) az elemek és szerkezetek egységes geometriai és építészeti rendben, szabályos alakzatban, ritmusosan
helyezkedjenek el,
b) és illeszkedjen a tetőfelület alakzatához és a tetőfelépítményekhez.
(6) A háztartási méretű, talajra telepített, szélenergia hasznosításra szolgáló létesítmények – az egyéb előírások
betartása mellett – lakó és üdülő építési övezetek területén az építési helyen belül vagy a hátsókertben, a
telekhatároktól a rotor magasság értékének legalább 1,5-szeres távolságára telepíthetőek. Háztartási méretűnél
nagyobb, szélenergia hasznosítására szolgáló létesítmények - az egyéb előírások betartása mellett - az országos főés mellékutak tengelyétől legalább 100 m-re helyezkedjenek el.
V. Fejezet
Reklámok elhelyezése
14. A reklámhordozókra vonatkozó településképi követelmények
16. § (1) Bármely hirdetési célú berendezés és annak tartóberendezése csak a településképbe illeszkedően és csak
úgy helyezhető el, hogy az a közterületek és az ingatlanok rendeltetésszerű használatát ne akadályozza.
(2) Hirdetési célú berendezésen nem alkalmazható
a) jogszabályban más célra fenntartott formai vagy tartalmi megoldás,
b) a közlekedés biztonságát, vagy más építmény, telek használatát zavaró lámpa.
(2) Hirdetési célú, villogó, káprázást okozó fény, futófény, fényvisszaverő felület, fényreklám, LED- fal csak 6-22
óráig üzemelhet, ettől eltérni csak a településképi bejelentési eljárásban kiadott határozat eltérő rendelkezései
alapján lehet.
(3) Hangos reklám hirdetési célú berendezéshez kapcsolódóan nem alkalmazható, kivéve az ilyen célra közterület
használati engedéllyel rendelkező járműveket.
(4) A 4. mellékletben meghatározott közművelődési intézmények közművelődési célú hirdetőoszlop használatára
jogosultak, amelyeknek létesítését településképi bejelentési eljárásban kezdeményezhetik.
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(5) A hirdető-berendezés kihelyezésével kapcsolatos kérelemhez mellékelni kell:
a) a pontos, méretarányos helyszínrajzot és műszaki tervet, színes nézeti rajzot,
b) az ingatlan tulajdonosának hozzájárulását, közterületen történő elhelyezés esetén az Önkormányzattal kötött
bérleti szerződést, vagy közterület használati engedélyt
c) a 10 000 Ft/m2 kaució befizetéséről szóló igazolást.
(6) Az e rendelet előírásainak megszegésével elhelyezett hirdető berendezéseket a hirdető-berendezés tulajdonosa
– ha jogszabály kivételt nem tesz – határozatban történő felszólítást követő 8 napon belül köteles saját költségén
eltávolítani.
(7) Amennyiben a hirdető-berendezés eltávolítását a hirdető-berendezés tulajdonosa a felszólítás ellenére nem
hajtja végre, a vonatkozó jogszabály alapján intézkedni kell a határozat végrehajtásáról. Amennyiben a határozatban
foglaltakat az engedélyes nem hajtja végre úgy a befizetett kaució nem adható vissza.
17. § (1) Helyi egyedi védelem alatt álló ingatlan
a) tetőfelületén, egyéb közterületről látható homlokzatán 1 m2-nél nagyobb reklámfelület vagy hirdetési célú
berendezés, kivéve, ha annak helyét az épület építésével egyidejűleg kiképezték,
b) elő- vagy oldalkertjében vagy a kerítésen, reklámfelület vagy hirdetési célú berendezés nem helyezhető el.
(2) Helyi egyedi védelem alatt álló építményen címtábla csak hagyományosan a bejárat mellett, általában intézmény
megnevezés feltüntetésére, az épület karakteréhez illeszkedő módon szerelhető fel.
(3) Helyi egyedi védelem alatt álló építményen üzlet- vagy intézménymegnevezést különálló, az építészeti tagozatok
nagyságrendjével összehangolt, minden esetben 30 cm-nél nem nagyobb betűk felszerelésével, vagy az erre
alkalmas homlokzatmezőkben való felfestésével szabad megvalósítani, de csak olyan módon, hogy a felirat ne
takarjon el építészeti tagozatot. A 10 cm nagyságú és nagyobb betűkből álló felirat betűtípusának az épület
homlokzatával azonos stílusúnak kell lennie.
(4) Műemléki környezetben, helyi védelem alá tartozó területeken, természeti területeken és az azokkal határos,
illetve határaival szemben fekvő telkeken telepített és mobil fényreklám és LED- fal kizárólag közművelődési célú
reklámozás céljára alkalmazható.
(5) Településképi szempontból meghatározó területen konzolos cégérként az adott épülethez megtervezett és
elkészített, településképi vélemény vagy bejelentési eljárásban hozott határozat alapján létesített szerkezet
alkalmazható, nem szerelhető fel típus jelleggel forgalmazott vagy a homlokzathoz adaptálás nélkül készülő
valamely cég, üzletlánc tipizált reklámhordozója.
(6) Utasváró, pavilon, kioszk és más közterületi építmény időszakosan vagy állandóan elhelyezett berendezés,
felszerelés felületének legfeljebb 30 %-án helyezhető el reklámhordozó és reklámhordozót tartó berendezés. A tetőn
– beleértve a mozgatható árnyékolók függőleges szegélyén kívüli felületeit is – reklámhordozó és reklámhordozót
tartó berendezés nem helyezhető el.
(7) A város szempontjából jelentős vagy országos jelentőségű eseményről való tájékoztatás érdekében az esemény
napját megelőző 2 naptári hónap időszakban az eseményre vonatkozó reklámhordozó, reklám, molinó hirdetmények
elhelyezhetőek közterületen vagy a tulajdonos magánterületen is.
(8) Településképi szempontból meghatározó területen épülettől független reklámot csak az önkormányzat által
kihelyezett reklámhordozón vagy utcabútoron szabad elhelyezni.
(9) Az építmények homlokzatát érintő átalakítás, felújítás esetén az e rendeletnek nem megfelelő információs vagy
más célú berendezést, hirdetési célú berendezést, reklámfelületet, címtáblát, cégért el kell távolítani.
(10) Új óriásplakátok bel- és külterületen csak országos köz- és helyi gyűjtő utak mentén, legalább 200 méter
távolságra helyezhetők el.
VI. Fejezet
A zöldfelületek kialakítására vonatkozó előírások
15. A zöldfelületek kialakítására vonatkozó általános előírások
18. § (1) Védett természeti területen – a jogszabályok és a HÉSZ övezeti előírásai mellett – építményeket csak a
terület környezeti értékeinek, a növényzet hagyományos, kialakult jellegének megőrzésével és a környezetet zavaró,
veszélyeztető hatások kizárásával, szabad elhelyezni.
(2) Fasor telepítésekor nem alkalmazható tövétől ágas, illetve tűlevelű örökzöld fás szárú növény.
(3) Invazív fafajok alkotta fasorok esetén gondoskodni kell a fasor egyedeinek fokozatos cseréjéről.
(4) Közterületen kialakítandó terasz esetében műnövényzet nem helyezhető el, csak megfelelően ápolt, jó kondíciójú
élő növény, amely az épített környezettel színben és formában is harmonizáló növénytartóban kerülhet elhelyezésre,
a gyalogosforgalom akadályozása nélkül.
(5) Planténerben fa csak ott telepíthető, ahol fák telepítésére nincs lehetőség.
16. A gépkocsi várakozóhelyek, parkolók zöldfelületének kialakítására vonatkozó előírások
19. § (1) Kereskedelmi célú épületek nagyméretű parkolói esetén, ha a befogadóképessége 200 férőhelynél
nagyobb, akkor a parkolót legfeljebb 100 személygépjármű elhelyezését biztosító egységekre kell bontani, és az
egyes parkolási egységek között legalább 2 m szélességű, összefüggően beültetett zöldsávot, zöldfelületet kell
kialakítani.
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(2) A parkolókat elválasztó zöldsávokban az előírt fásítással együtt legalább kétszintes zöldfelületet kell kialakítani, a
cserjék tekintetében azok legalább fele arányban örökzöld, a fák tekintetében lombhullató, nagy koronát növelő
növényzettel.
(3) A zöldsáv növényzetét és a fásítást meg kell őrizni, gondozni kell, kipusztulásuk esetén azok pótlásáról a
fenntartónak kell gondoskodni.
(4) A parkolófelület melletti összefüggően beültetett zöldsávon legalább 6,0 méteres távolságokban legfeljebb 1,5 m
széles burkolt gyalogos átvezetés létesíthető.
(5) Kereskedelmi célú épületek nagyméretű parkolói esetén a fásításánál nagy lombkoronát növelő, túlkoros,
legalább kétszer iskolázott 12/14 cm törzskörméretű sorfa minőségű, környezettűrő, allergén pollent nem termelő
lombos fa telepítendő.
(6) Az e rendelet hatálybalépése előtt épült 20 férőhelynél nagyobb parkolók esetén a parkolók felújításakor, a
jogszabályoknak megfelelő számú fásítást kell telepíteni, amennyiben az műszakilag megoldható úgy, hogy a
szükséges parkolók száma biztosított marad.
VII. Fejezet
Településkép-védelmi tájékoztatás és kötelező szakmai konzultáció
20. § (1) A településkép védelme érdekében Gyomaendrőd Város Főépítésze (a továbbiakban: Főépítész)
tájékoztatást ad és szakmai konzultációt biztosít a településképi követelményekkel kapcsolatban.
(2) Szakmai konzultációt és ezen belül szakmai tájékoztatást kell tartani az alábbi településképet érintő építési
munkák megkezdése előtt, a tervezés kezdeti szakaszában:
a) településképi véleményezési eljáráshoz kötött építési ügyekben,
b) településkép szempontjából meghatározó területre tervezett, a lakóépület építésének egyszerű bejelentéséről
szóló jogszabály hatálya alá eső építési munkák esetében,
c) helyi védelem alatt álló építmények építési munkáival kapcsolatban,
d) helyi területi védelem alatt álló területen végzett építési munkákkal kapcsolatban.
(3) A szakmai konzultációról emlékeztetőt kell készíteni, amelyben az üggyel kapcsolatos lényeges információkat
kell rögzíteni. A szakmai konzultáció emlékeztetőjét a településképi eljárások, egyszerű bejelentések és az
engedélykérelmek dokumentációjához kell csatolni.
VIII. Fejezet
Településképi véleményezési eljárás
17. A településképi véleményezéshez kötött engedélyezési eljárások
21. § (1) Településképi véleményezési eljárást kell lefolytatni a településfejlesztési koncepcióról, az integrált
településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos
jogintézményekről szóló kormányrendelet (a továbbiakban: Kormányrendelet) vonatkozó részében meghatározott,
és a 22. § a) pontjában felsorolt, továbbá a jelen fejezetben meghatározott építési munkákra vonatkozó építészetiműszaki tervekkel kapcsolatban.
(2) Településképi véleményezési eljárást kell lefolytatni a Kormányrendelet vonatkozó részében meghatározott, és a
22. § b) pontjában felsorolt, alábbi területeken végzett építési munkákra vonatkozó építészeti-műszaki tervekkel
kapcsolatban:
a) településképi szempontból meghatározó területek
b) Vt jelű településközpont vegyes területek, Ln jelű nagyvárosias lakóterületek, Lk jelű kisvárosias lakóterületek, K1-K6 és K12 jelű különleges területek,
c) országos oltalom alatt álló természeti területek,
d) helyi védelem alatt álló területek, helyi természeti védelem alatt álló területek, védett utcakép, védett fasor utcája,
egyedi természeti érték környezete,
e) közterület, közpark területei.
22. § A településképi vélemény alapját a Főépítész állásfoglalása képezi:
a) Gyomaendrőd közigazgatási határán belül
ab) az 500 m2 összes nettó alapterületet meghaladó építmények, építmény együttesek,
ac) a 6 méter épületmagasságot elérő építmények ,
ad) a legmagasabb pontján a 14,5 métert elérő építmények,
ae) helyi egyedi védelem alatt álló építmények,
af) előkertben portaépület, kerékpártároló, zászlótartó, totemoszlop,
ag) a helyi védelem alatt álló építmények szomszédságában lévő építmények utcai homlokzatának
megváltoztatásával is járó,
ah) a közterületen megvalósuló építmények,
ai) az önálló reklámtartó építménnyel kapcsolatos építési, bővítési, településképet érintő átalakítási tevékenység
építésügyi hatósági engedélyhez kötött építési munkákra vonatkozó építészeti-műszaki terveivel kapcsolatban;
b) a 21. § (2) bekezdésben felsorolt területeken létesülő
ba) 150 m2 hasznos alapterületet meghaladó alapterületű lakás rendeltetést is tartalmazó építmények,
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bb) háromnál több rendeltetési egységet tartalmazó építmények,
bc) egy telken meglévő vagy tervezett 3 épület,
bd) telepszerű vagy zártsorú beépítésű területen épület, épületegyüttes,
be) legalább 3 önálló lakás kialakítására alkalmas lakóépület
bf) közterületről építménnyel nem takart, 15 m2 -t meghaladó hasznos alapterületű építmények építésügyi hatósági
engedélyhez kötött valamint nem kötött építési munkákra vonatkozó építészeti-műszaki terveivel kapcsolatban.
18. A véleményezési eljárás lefolytatása
23. § (1) A polgármester településképi véleményét - a 22. § szerinti esetekben - a Főépítész készíti elő.
(2) A településképi vélemény minden esetben tartalmazza a Főépítész 22. § szerinti állásfoglalását.
24. § A benyújtandó építészeti-műszaki tervdokumentációhoz nem kell mellékelni azokat a munkarészeket, amelyek
a Főépítésszel történő előzetes egyeztetés és az általa kiadott igazolás alapján a településképi vélemény
kialakításához nem szükségesek.
19. A településképi véleményezés részletes szempontjai
25. §(1) A településképi véleményezési eljárás során vizsgálni kell, hogy a tervezett építmény
a) megfelel-e a településrendezési eszközben foglalt kötelező előírásoknak,
b) illeszkedik-e a város természeti és épített értékeihez,
c) a településrendezési eszköz irányadó szabályozásától eltérő megoldás esetén azokkal egyenértékű vagy
kedvezőbb beépítést vagy településképi megjelenést eredményez-e.
(2) A telepítéssel kapcsolatban vizsgálni kell, hogy
a) a beépítés módja - az (1) bekezdés b) pontjában foglaltakon túl - megfelel-e a környezetbe illeszkedés
követelményének,
b) figyelembe veszi-e a kialakult vagy átalakuló környező beépítés adottságait, rendeltetésszerű használatának és
fejlesztésének lehetőségeit,
c) nem korlátozza-e indokolatlan mértékben a szomszédos ingatlanok benapozását, vagy építmények kilátását,
használatát,
d) több építési ütemben megvalósuló új beépítés vagy meglévő építmények bővítése esetén biztosítható-e az
illeszkedési követelményeknek megfelelő megvalósíthatóság, a beépítés sorrendje megfelel-e a rendezett
településképpel kapcsolatos követelményeknek.
(3) Az alaprajzi elrendezéssel kapcsolatban vizsgálni kell, hogy
a) a tervezett rendeltetés az azzal összefüggő használat sajátosságaiból eredően nem korlátozza vagy zavarja-e
indokolatlan mértékben a szomszédos ingatlanok rendeltetésszerű használatát,
b) az alaprajzi megoldások nem eredményezik-e az épület tömegének vagy homlokzatainak településképi
szempontból kedvezőtlen megjelenését.
(4) Az épület homlokzatának és tetőzetének kialakításával kapcsolatban vizsgálni kell, hogy
a) azok építészeti megoldásai megfelelően illeszkednek-e a kialakult vagy a településrendezési eszköz szerint
átalakuló épített környezethez,
b) a homlokzatok tagolása, a nyílászárók kiosztása összhangban vannak-e az épület használatának sajátosságaival,
c) a terv megfelelő javaslatot ad-e a rendeltetéssel összefüggő reklám- és információs berendezések elhelyezésére
és kialakítására,
d) a terv városképi szempontból kedvező megoldást tartalmaz-e az épület gépészeti és egyéb berendezései,
tartozékai elhelyezésére és
e) a tetőzet kialakítása, hajlásszöge és esetleges tetőfelépítményei megfelelően illeszkednek-e a környezet
adottságaihoz.
(5) A közterülettel való kapcsolatot illetően vizsgálni kell, hogy
a) a közterülethez közvetlenül kapcsolódó szint alaprajzi kialakítása, az ebből eredő használata
aa) korlátozza-e a közlekedést és annak biztonságát,
ab) amegfelelően veszi-e figyelembe a közterület adottságait és esetleges berendezéseit, műtárgyait, a növényzetét
és
ac)a terv megfelelő javaslatokat ad-e az esetleg szükségessé váló – a közterületet érintő – beavatkozásokra;
b) az esetleg a közterület fölé benyúló építményrészek vagy szerkezetek és berendezések milyen módon
befolyásolják a közterület használatát, különös tekintettel a meglévő, vagy a telepítendő fákra, fasorokra.
IX. Fejezet
Településképi bejelentési eljárás
20. A településképi bejelentéshez kötött tevékenységek
26. § Településképi bejelentési eljárást kell lefolytatni a 29. § (1) bekezdésben szereplő területeken végzett, alább
felsorolt tevékenységek elkezdése előtt:
a) több rendeltetési egységet vagy kettőnél több lakást tartalmazó épület közterület felől építménnyel nem takart
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homlokzatának utólagos hőszigetelése, a homlokzatfelület színezése, a homlokzat jellegét megváltoztató bevonat,
felületképzés készítése vagy megváltoztatása, a homlokzati nyílászáró - áthidalóját nem érintő - cseréje,
b) kereskedelmi, vendéglátó rendeltetésű épület építése, bővítése, amelynek mérete az építési tevékenységgel nem
haladja meg a 20 m2 alapterületet,
c) önálló reklámtartó építmény építése, meglévő felújítása, helyreállítása, átalakítása, korszerűsítése, bővítése,
megváltoztatása,
d) új önálló (homlokzati falhoz rögzített vagy szabadon álló) égéstermék-elvezető kémény építése, amelynek
magassága a 6,0 m-t nem haladja meg,
e) közterület felől építménnyel nem takart helyen vagy a közterületi határvonallal 90 foknál kisebb szöget bezáró
épületszerkezeten szellőző berendezés, klímaberendezés, áru- és pénzautomata elhelyezése,
f) közterület felől építménnyel nem takart homlokzaton vagy ahhoz illeszkedően előtető, ernyőszerkezet létesítése,
meglévő átalakítása, bővítése, ha ehhez az épület tartószerkezetét nem kell megváltoztatni, átalakítani, megbontani,
kicserélni, megerősíteni vagy újjáépíteni,
g) a 30 m2 hasznos alapterületet meghaladó növénytermesztésre szolgáló üvegház, fóliasátor építése, bővítése,
meglévő felújítása, helyreállítása, átalakítása, korszerűsítése, megváltoztatása,
h) a 6,0 méter vagy annál kisebb magasságú, a 60 m3 vagy annál kisebb térfogatú siló, ömlesztettanyag-tároló, nem
veszélyes folyadékok tárolója, nem veszélyes anyagot tartalmazó, nyomástartó edénynek nem minősülő, föld feletti
tartály, tároló elhelyezéséhez szükséges építmény építése,
i) magasles, kilátó építése, amelynek a terepcsatlakozástól mért legfelső pontja az 5,0 m-t nem haladja meg.
27. § (1) Településképi bejelentési eljárást kell lefolytatni a 29. § (2) bekezdésben szereplő területeken végzett
alábbi építési tevékenységek esetén:
a) helyi egyedi védelem alatt álló építmény – homlokzatának megváltoztatásával együtt járó – építésügyi hatósági
engedélyhez nem kötött átalakítása, felújítása, helyreállítása, korszerűsítése,
b) a helyi védelem alatt álló építmények szomszédságában lévő építmények közterület felől építménnyel nem takart
homlokzatának megváltoztatásával is járó építésügyi hatósági engedélyhez nem kötött átalakítása, felújítása,
helyreállítása, korszerűsítése,
c) közterületen zászlótartó oszlop (zászlórúd) építése, amelynek terepszinttől mért magassága a 6,0 métert nem
haladja meg,
d) közterületen vagy közterületről építménnyel nem takart helyen felállított illemhely telepítése, építése, meglévő
felújítása, helyreállítása, átalakítása, korszerűsítése, bővítése, amennyiben a tevékenység nem építési vagy
rendezvény célra kiadott közterület foglalási engedéllyel rendelkező közterületen folyik,
e) közterületi utasváró fülke, telefonfülke vagy pavilon építése,
f) közterületen vagy közforgalom céljára megnyitott területen park, játszótér, sportpálya építőipari műszaki
engedéllyel vagy megfelelőségi tanúsítvánnyal, vagy műszaki specifikációval rendelkező, 30 napot meghaladóan
fennálló műtárgyainak építése, egyéb építési tevékenység végzése,
g) közterületen, vagy közterületről látható kerthelyiség létesítése.
(2) Településképi bejelentési eljárást kell lefolytatni a 29. § (2) bekezdésben szereplő területeken lévő építmények
vagy rendeltetési egységek rendeltetésének megváltoztatása előtt, amennyiben az a meglévő utcai homlokzat
jellegének változásával jár vagy amennyiben az új rendeltetés szerinti területhasználat
a) rendeltetési egységeinek száma megváltozik,
b) az országos településrendezési és építési követelményekről szóló Korm. rendeletben az övezetre vagy az építési
övezetre vonatkozóan a tervezett rendeltetés nem szabályozott,
c) a Helyi Építési Szabályzat szerint az övezetben vagy az építési övezetben kivételesen helyezhető el vagy a helyi
lakosság ellátását szolgálja,
d) a korábbi rendeltetéshez képest – a jogszabályi előírásoknak megfelelően – többlet-parkolóhelyek vagy
rakodóhely kialakítását teszi szükségessé vagy
e) érinti a közterület kialakítását, a köztárgyakat, a közterületen lévő berendezéseket, a növényzetet.
28. § (1) A jelen rendelet előírásai szerint településképi bejelentési eljárást kell lefolytatni
a 29. § (2) bekezdésben szereplő területekre tervezett
a) rendszerint ipari, kereskedelmi, vendéglátó vagy szolgáltató tevékenység céljára használt földrészlet, épület vagy
helyiség bejárata közelében, az ott folyó tevékenységre utaló cégjelző, címjelző hirdetmények és berendezések,
cégtáblák (a továbbiakban együtt: cégér),
b) bármely irányban összesen 1,0 métert meghaladó méretű hirdetőfelület, homlokzati bevonatként megvalósuló
hirdetés vagy egyéb hirdető berendezés (a továbbiakban együtt: reklámfelület),
c) útbaigazító tábla, útbaigazító reklámfelület (a továbbiakban együtt: útbaigazító hirdetőfelület) elhelyezésének
megkezdése előtt.
(2) Nem kell lefolytatni a jelen rendelet szerinti településképi bejelentési eljárást, ha a cégér, reklámfelület vagy
útbaigazító hirdetőfelület
a) építési célra kiadott közterület foglalási engedéllyel rendelkező területen, az építési munkákkal összefüggő
berendezéseken, szerkezeteken, és legfeljebb az építés,
b) rendezvény célra kiadott közterület foglalási engedéllyel rendelkező területeken, a rendezvénnyel
összefüggésben, és legfeljebb a közterület foglalási engedély érvényességének idejéig jelenik meg.
21. A településképi bejelentési eljárással érintett területek
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29. § (1) Településképi bejelentési eljárást kell lefolytatni az alábbi területeken végzett, 27. §-ban felsorolt
tevékenységek megkezdése előtt:
a) településképi szempontból meghatározó területek
b) Vt jelű településközpont vegyes területek, Ln jelű nagyvárosias lakóterületek, Lk jelű kisvárosias lakóterületek, K1-K6 és K12 jelű különleges területek,
c) országos oltalom alatt álló természeti területek,
d) helyi védelem alatt álló területek, helyi természeti védelem alatt álló területek, védett utcakép, védett fasor utcája,
egyedi természeti érték környezete,
e) közterület, közpark területei.
(2) Településképi bejelentési eljárást kell lefolytatni a 27-28. §-ban felsorolt tevékenységek megkezdése előtt.
22. A településképi bejelentési eljárás lefolytatása
30. § (1) A településképi bejelentési eljárás az ügyfél által a polgármesterhez benyújtott bejelentésre indul. A
bejelentéshez papíralapú dokumentációt vagy a dokumentációt tartalmazó digitális adathordozót kell mellékelni.
(2) A településképi bejelentési eljárásban a tevékenység tudomásulvételéről vagy megtiltásáról szóló döntés
kialakítása során az alábbi szempontokat kell figyelembe venni:
a) a kialakult településszerkezethez való illeszkedést,
b) a településképhez való illeszkedést,
c) a település táji környezetéhez való illeszkedést,
d) a településkarakterhez történő illeszkedést,
e) a védendő értékeket,
f) a távlati adottságokat, fejlesztési lehetőségeket,
g) a tervezett rendeltetés kialakult környezethez való illeszkedését.
(3) A településképi bejelentésre kiadott határozat a Főépítész szakmai álláspontján alapul.
31. § (1) Amennyiben a tevékenység megfelel a 30. § (2) bekezdésben felsorolt szempontoknak, a polgármester a
tervezett építési tevékenység, cégér, reklámfelület, útbaigazító, hirdetőfelület elhelyezés vagy rendeltetésváltoztatás
tudomásul vételéről hatósági határozatot hoz, amelyben érvényességi időt határoz meg az alábbiak szerint:
a) állandó építmény és rendeltetésváltoztatás esetén végleges,
b) legfeljebb 180 napig fennálló építmény esetén az építmény fennállásának időtartama, de legfeljebb 180 nap,
c) közterület foglalási engedélyhez is kötött cégér esetén 3 év, de legfeljebb ameddig a kihelyezés alapjául szolgáló
körülmények fennállnak,
d) közterület foglalási engedélyhez nem kötött cégér esetén legfeljebb ameddig a kihelyezés alapjául szolgáló
körülmények fennállnak,
e) reklámfelület, útbaigazító hirdetőfelület elhelyezés esetén 3 év, de legfeljebb ameddig a kihelyezés alapjául
szolgáló körülmények fennállnak, de a homlokzati felületképzésként vagy bevonatként megvalósuló hirdetés –
beleértve az üvegfelületeken elhelyezett öntapadó felületeket is – esetén legfeljebb ameddig a kihelyezés alapjául
szolgáló körülmények fennállnak.
(2) A 27-28. § szerinti tevékenység a bejelentés alapján – az (1) bekezdés szerinti határozat birtokában, az abban
foglalt esetleges kikötések figyelembevételével – megkezdhető az egyéb jogszabályok és előírások betartása
mellett, az egyéb engedélyek, hozzájárulások beszerzése után.
(3) A határozatban meghatározott érvényességi idő lejártáig új településképi bejelentési eljárást kell lefolytatni, ha a
legfeljebb 180 napig fennálló építményt, cégér, reklámfelület, útbaigazító hirdetőfelület elhelyezést az érvényességi
idő lejárta után is fenn kívánják tartani.
(4) A határozatban meghatározott érvényességi idő lejárta után a legfeljebb 180 napig fennálló építményt, cégér,
reklámfelület, útbaigazító hirdetőfelület elhelyezést a kihelyező saját költségén köteles haladéktalanul eltávolítani.
(5) A polgármester településképi bejelentési tudomásulvételének érvényességi ideje a kiadmányozástól számított
egy év.
X. fejezet
A településképi kötelezés és a településképi bírság
23. Településképi kötelezés
32. § (1) A Polgármester településképi kötelezési eljárást folytathat le a helyi építészeti értékvédelemmel összefüggő
kötelezettségek teljesítése érdekében, a településképben megjelenő egyedi, vagy területi védelem alatt vagy
településkép-védelmi területen lévő elem fenntartása, karbantartása, rendeltetésének megfelelő használata
érdekében, amennyiben annak állapota nem felel meg az e rendeletben meghatározott előírásoknak, különös
tekintettel ha:
a) az épületek jó karbantartására,
b) az épületek homlokzati elemeinek, színezésének védelmére, az egységes megjelenésének biztosítására,
c) az előírt zöldterület biztosítására,
d) az építési telek terület-felhasználási előírásoknak megfelelő használatára,
e) a terület-felhasználási előírásokban foglaltaktól átmenetileg eltérően használt terület adottságának megfelelő
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bekerítésére, rendben tartására vonatkozó szabályokkal ellentétes.
f) Településképi bejelentési kötelezettség elmulasztása,
g) Településképi véleményezési és bejelentési eljárásban hozott döntésben foglaltak be nem tartása esetén.
(2) A Polgármester hivatalból vagy kérelemre folytatja le a településképi kötelezési eljárást az általános
közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény és a településkép védelméről szóló 2016. LXXIV. törvény
alapján.
(3) A kérelemnek tartalmaznia kell a bejelentés tárgyát képező ingatlan pontos címét, a bejelentés indokolását.
(4) A kérelmet a Főépítészhez kell benyújtani. A Főépítész állásfoglalást állít ki, melyet a döntés meghozatalánál
figyelembe kell venni.
(5) Az e rendeletben meghatározott előírások megszegése vagy be nem tartása esetén a Polgármester
önkormányzati hatósági döntésben kötelezi az ingatlan tulajdonosát az építmény, építményrész felújítására,
átalakítására vagy elbontására.
(6) A kötelezés teljesítésére olyan időtartamot kell megállapítani, amely igazodik a kötelezésben előírt tevékenység
elvégzéséhez szükséges időigényhez, figyelembe véve az esetlegesen lefolytatandó hatósági eljárások,
engedélyezések időtartamát is, valamint egyéb az ügy szempontjából lényeges körülményt is.
(7) Az ügyfél indokolt kérelmére, vagy egyéb indokolt esetben a határozatban foglalt kötelezés tartalma vagy a
kötelezés teljesítésére előírt határidő módosítható, egy alkalommal egy évvel hosszabbítható.
24. Településképi bírság
33. § (1) A településképi bírság legkisebb összege 50.000 forint, legmagasabb összege
a) helyi védett területeken a területi és egyedi építészeti követelmények be nem tartása esetén legfeljebb 1.000.000
forint,
b) településképi szempontból meghatározó területeken a területi és egyedi építészeti követelmények be nem tartása
esetén
ba) egyedi védett építményt érintő esetben legfeljebb 1.000.000 forint,
bb) egyedi védett építményt nem érintő esetben legfeljebb 500.000 forint,
c) a város egyéb területein a településkép alakítására vonatkozó általános követelmény betartásának elmulasztása
esetén legfeljebb 250.000 forint,
d) a településképi véleményben foglalt feltételek megszegése, vagy a településképi bejelentés elmulasztása,
valamint a bejelentés tudomásulvételének megtagadása ellenére végzett építési tevékenységek esetén legfeljebb
500.000 forint.
(2) A településképi bírság egy eljárásban, ugyanazon kötelezettség ismételt megszegése, vagy más
kötelezettségszegés esetén, újabb határidő kitűzésével ismételten is kiszabható.
(3) A településképi bírság kiszabásánál figyelembe kell venni a jogellenes magatartás súlyát és a felróhatóság
mértékét, a kötelezett vagyoni helyzetét és jövedelmi viszonyait, továbbá a településképi bírság ismételt kiszabása
esetén az előző bírságok számát és mértékét.
(4) A településképi bírság kiszabására és behajtására a közigazgatási hatósági eljárás szabályait szabályozó
törvény rendelkezéseit kell alkalmazni.
XI. Fejezet
Önkormányzati támogatási és ösztönző rendszer
25. A helyi építészeti értékek fenntartásának támogatása
34. § (1) A védelemhez szükséges műszaki beavatkozásokra az Önkormányzat Örökségvédelmi Alapjából vissza
nem térítendő támogatás adható. A támogatás éves keretösszegét a tárgyévi költségvetés határozza meg.
(2) A támogatás, a pályázati felhívásban rögzített feltételekkel és eljárási rendben, pályázat útján igényelhető.
(3) A támogatást az a magánszemély, intézmény, továbbá gyomaendrődi székhellyel, illetve telephellyel rendelkező
gazdálkodó szervezet igényelheti, akinek az épület, építmény a tulajdonában, használatában vagy kezelésében van.
(4) Támogatás adható:
a) védelemre érdemes építmény vagy építményrész felújításra, korszerűsítésére,
b) olyan épületre, építményre, vagy környezeti érték megóvására, ami a város védett területére esik, és felújítását,
korszerűsítését az építésügyi hatóság elrendelte vagy műszakilag indokoltnak tartja.
(5) A pályázatokat a Képviselő-testület bírálja el, és dönt a támogatás mértékéről.
XII. Fejezet
Záró rendelkezések
35. § (1) Ez a rendelet a kihirdetése napját követő napon lép hatályba.
(2) Hatályát veszti:
a) a helyi településrendezési előírások tartalmáról szóló előzetes tájékoztatás és a tervekkel kapcsolatos szakmai
konzultáció valamint a településképi bejelentési és véleményezési eljárás szabályairól szóló 2/2013. (II. 1.)
önkormányzati rendelet,
b) a reklámok, reklámhordozók elhelyezéséről szóló 31/2017. (XII. 15.) önkormányzati rendelet
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c) a hirdető-berendezések és hirdetmények elhelyezéséről szóló 17/2006. (VII. 3.) önkormányzati rendelet,
d) az épített örökség védelméről szóló 1/2011. (II. 1.) önkormányzati rendelet,
e) Gyomaendrőd város Helyi Építési Szabályzatáról szóló 9/2010. (II. 26.) önkormányzati rendelet 17. § (2)
bekezdése és a (9) bekezdés c) pontja, a 20. § (3) bekezdés a), b), c) pontja, a 21. § (10), (11), (12), (13), (14), (15)
bekezdése, a 30. §, a 30/A. §, a 32. § (1) bekezdés a), b), c) pontja és az 1. melléklete.
1. melléklet a …/2018. (…) önkormányzati rendelethez
Helyi egyedi védelem alatt álló építmények jegyzéke
A

1

B
Arculati
kézikönyv
azonosító
H-1

2

H-2

3

H-3

4

C

D

Az ingatlan címe

hrsz

Gyomaendrődi Járási
Hivatal
Szabadság tér 1.
Régi Községháza
épülete
Fő út 2.
Pavilon vendéglő
Erzsébet liget

1588

H-4

Evangélikus templom
Fő út 178

2016

5

H-5

Lakóépület
Fő út 176.

2017

6

H-6

Gimnázium
Hősök utca 43.

68

7

H-7

Középiskolai Kollégium 1591
Hősök utca 39.

8

H-8

1599

9

H-9

10

H-10

11

H-11

Szakközépiskolai
Kollégium
Fő út 228.
Kis Bálint Általános
Iskola
Hősök útja 45.
Iskolai tornaterem (volt
Úrikaszinó)
Hősök útja 47.
Óvoda
Kossuth L. út 7.

12

H-12

Volt gyógyszertár
Dózsa György utca 1.

5965

13

H-13

Volt Nagylány iskola
Blaha L. utca 11.

5961

14

H-14

Népház
Blaha L. utca 21.

5948

15

H-15

Lakóház
Fő út 36.

6309

16

H-16

Körös Étterem és
Szálloda
Szabadság tér

691

E
Védelmi fokozat

F

teljes
részleges
az épület tömege, szerkezeti, alaprajzi
elrendezése, homlokzatai, homlokzati tagozatok.

6291

Épület tömege,
szerkezeti rendszere

1244

Épület tömege,
homlokzatai
Tömege, szerkezetialaprajzi rendszere, utcai,
udvari homlokzatai
Tömege, szerkezetialaprajzi rendszere, utcai,
udvari homlokzatai

Tömege, homlokzati
kialakítása

Tömege, szerkezetialaprajzi rendszere, utcai
homlokzata
Tömege, szerkezetialaprajzi rendszere, utcai
homlokzata, tagozatai
Tömege, szerkezetialaprajzi rendszere, utcai
homlokzata
Tömege, tartószerkezetei,
homlokzatai, nyílászárói

1591
1591
113

Tömege, homlokzatai,
nyílászárói
Tömege, szerkezeti
rendszere,
homlokzatai
Tömeg, utcai,
Szerkezeti rendszere
Homlokzatai, Nyílászárói

Épület tömege,
Tartószerkezete,
homlokzatai
Épület tömege,
Utcai homlokzatai

17

Épület tömege,
emeleti homlokzata,
nyílászárói

17

H-17

Volt Gabonaforgalmi
irodaép.
(Vári féle ház)
Kossuth utca 68.
Tisza malom épülete
Bajcsy Zs. u. 51.

2883

Épülettömeg, Homlokzatai

18

H-18

585

H-19

volt ÁFÉSZ épülete
Kossuth utca 33.

131/4

20

H-20

Lakóépület
Kossuth L. út 5.

112

21

H-21

22

H-22

23

H-23

24

H-24

Református Egyház
1
épülete
Hősök útja 44.
Szakközépiskola
1602
központi épülete Hősök
útja 38-40.
Volt szülőotthon, jelenleg 1580
szakrendelő
Hősök útja 57
Vendéglő
141
Kossuth L. út 32.

Épülettömeg,
Tartószerkezetei,
Utcai homlokzatai
Épülettömeg,
Tartószerkezetei,
Utcai homlokzatai
Épülettömeg,
Tartószerkezetei,
Utcai homlokzatai
Nyílászárói
Az épülettömeg
Tartószerkezetek
Utcai homlokzat
Az épülettömeg
Tartószerkezetek
Utcai homlokzat

19

25

H-25

26

H-26

27

H-27

28

H-28

29

H-29

Sóczó Elek lakóháza
Fő út 220.

30

H-30

31

H-31

Református
Szeretetotthon
Fő út 171.
Református
Szeretetotthon
Fő út 169a, 169b.

32

H-32

33

H-33

34

H-34

Lakóház
(volt VIZIG épület)
Hősök útja 53.
volt Gazdatiszti lakás,
OTP fiók
Szabadság tér 7.
Határ Győző Városi
Könyvtár
Fő út 230.
Lakóház
Fő út 183.

1583/3

Az épület tömege,
Szerkezeti rendszere,
Homlokzatai
Tető-tetőfelépítmények
Az épület tömege,
Szerkezeti rendszere,
Homlokzatai
Az épület tömege,
Szerkezeti rendszere,
Homlokzatai
Kéményei
Az épület tömege,
Szerkezeti rendszere,
Homlokzatai
Kéményei
Az épület tömege,
Szerkezeti rendszere,
Homlokzatai
Az épület tömege,
Szerkezeti rendszere,
Homlokzatai

677/1

1598
14

1799

25
23, 24

Lakóház-üzletek
Fő út 188.

2010

Lakóház
Mátyás király u. 3.

1601

Lakóház
Kossuth Lajos út 13.

117

Az épülettömeg
Tartószerkezetek
Utcai homlokzat, Tetőtetőfelépítmény

Az épület tömege,
Szerkezeti rendszere,
Homlokzatai
Az épület tömege,
Szerkezeti rendszere,
Homlokzatai
Kéményei
Az épület tömege,
Szerkezeti rendszere,
Homlokzatai
Kéményei
18

Tömeg, utcai
homlokzat,
oldalhomlokzat

35

H-35

Postaépület
Kossuth Lajos út. 28.

36

H-36

Lakóház
Bajcsy Zsilinszky út 55. 50/1

37

H-37

Lakóház
(volt laktanya)
Rákóczi Ferenc u. 13.

38

H-38

39

H-39

40

H-40

41

H-41

42
43

143

168

Irodaépület
Fő út 5.

5009

Plébánia
Fő út 1.

5002/2

Kalmár-féle lakóház
Dózsa György u. 12.

5956

Lakóház
Lábas u. 6.

5075

H-42

Major- Tüköri Kastély
Nagylapos

02392/14

H-43

Bethlen kúria Telkpuszta 01468/41

Az épület tömege,
Szerkezeti rendszere,
Homlokzatai
Az épület tömege,
Szerkezeti rendszere,
Homlokzatai
Kéménye
Az épület tömege,
Szerkezeti rendszere,
Homlokzatai
Kéményei
Az épület tömege,
Szerkezeti rendszere,
Homlokzatai
Az épület tömege,
Szerkezeti rendszere,
Homlokzatai, Nyílászárói
Kéményei
Az épület tömege,
Szerkezeti rendszere,
Homlokzatai, Nyílászárói,
redőnyei
Kéményei
Az épület tömege,
Szerkezeti rendszere,
Homlokzatai, Nyílászárói,
redőnyei
Kéményei
Az épület tömege,
Szerkezeti rendszere,
Homlokzatai, Nyílászárói
Az épület tömege,
Szerkezeti rendszere,
Homlokzatai, Nyílászárói

2. melléklet a …/2018. (…) önkormányzati rendelethez
Helyi területi védelem alatt álló területek jegyzéke
3. melléklet a ../2018. (…) önkormányzati rendelethez
A gyomai és az endrődi történeti városközpont, valamint a Városháza környékének lehatárolt területeinek
meghatározása
a) Gyomai történeti városközpont területei:
Hantoskerti út 1-7 és 2-6, Áchim András u. 1-11 és 2-22, Hősök útja 37-69/1 és 34-66, Mátyás Király u. 3-13 és 2-14,
Árpád u. 1-11 és 2/2-10, Attila u.1-11 és 2-10, Fegyvernek u. 1-9 és 2-10, Bajcsy-Zsilinszky út 35-77 és 32-58,
Luther u. 1/1-5 és 2-6, Bocskai István u. 31-59 és 30/1-60/1, Dr. Pikó Béla u. 1-5 és 2/1-4, Kner u. 1-5, Hunyadi
János u. 1-13 és 2-10, Botond u. 2-6 és 1-3, Kisfaludy u. 4. Zrínyi Miklós u. 59-61, Esze Tamás u. 5, Arany János
u.1-25 és 2-34, Wesselényi Miklós u.1-23 és 2-18, Kossuth Lajos út 1-59 és 2-62, Petőfi Sándor u. 1-45 és 2-64/2,
Jókai Mór u. 1-31/1 és 2-38, Tompa Mihály u. 1-25 és 2-26/2 házszámozású telkek a közöttük lévő utcák, a
Szabadság tér és azt körülvevő összes telek és e területeken belül eső közterületek, terek, parkok területei.
b) Endrődi történeti városközpont területei:
Hídfő u. 1-17 és 2-16, Fő út 1-21/1 és 2-30, Damjanich u. 1-17 és 2-10/1, Deák Ferenc u. 1-11 és 2-18, Endrődi u. 119

19 és 2-14/2 (5269/2 hrsz.-ig), Lábas u.1-11 és 2-12, Vaszkó Mihály u. 1-19 és 2-16, Selyem út 1-37 és 2-40, Sugár
út 1-41 és 2-48, Csurgó u. 1-7 és 2-6, Décsi u.1-19 és 2-18, Szent Antal u. 1 és 2-4, Temető u. 1-13 és 2-16,
Kenderáztató u. 1-21, Polányi Máté u. Selyem út és Sugár út közti szakasza és a 2-3, Zrínyi Ilona u. 1-27 és 2-36,
Köztársaság u. 1-11, Korányi Frigyes u. 1-31/1 és 2-18, Dózsa György u. 1-35 és 2-32, Blaha Lujza u. 1-33 és 2-24,
Apponyi u. 1-37 és 2- 30, valamint a katolikus templom műemléki környezete az előtte álló tér és park összes
telkének területe és a felsorolt utcák közterületeinek területei.
c) Városháza környékének lehatárolt területei:
A 3357 hrsz. délkeleti telekhatára, 3353, 3354, 3397 hrsz. délnyugati telekhatára, 3399 hrsz.-ú út, 3489 hrsz. ú út
(Újkert sor), a 3477, a 3451, a 3416 hrsz.-ú telkek északi telekhatára, A 6888 hrsz.-ú (elnevezetlen) utca, valamint a
3406 hrsz.-ú holtág északi határa és a 3357 déli telekhatár meghosszabbításaként a kertekből kihasított telekrész
által körülhatárolt területek.
d) Lehatárolt területek térképi ábrázolása:
4. melléklet a …/2018. (…) önkormányzati rendelethez:
Hirdető berendezések helyeinek megnevezése, melyeken terítésmentesen elhelyezhetők hirdetmények
1. Kállai Ferenc Kulturális Központ - 5500 Gyomaendrőd, Kossuth út 9.
2. Szent Antal Népház – 5502 Gyomaendrőd, Blaha Lujza út 26.
3. Határ Győző Városi Könyvtár – 5500 Gyomaendrőd, Fő út 230.
4. Rózsahegyi Ház – 5502 Gyomaendrőd, Kondorosi út 1.

..…………………………………
A véleményt igénylő
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
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2. melléklet a ../2018. (...) önkormányzati rendelethez
Helyi területi védelem alatt álló területek ábrázolása.
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3/a. melléklet a ../2018. (...) önkormányzati rendelethez
A gyomai és az endrődi történeti városközpont, valamint a Városháza környékének lehatárolt területeinek ábrázolása.
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2. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
Az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
2018. november 19-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező bizottság:

A közterületek használatának rendjéről és köztisztaságról szóló
önkormányzati rendelet módosítása (II. forduló)
Csényi István
Toldi Balázs polgármester
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság,
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság,
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
A törvényességi felügyeleti eljárás során a kormányhivatal részéről szakmai segítségnyújtással keretében javaslat
fogalmazódott meg Gyomaendrőd Város Önkormányzatának a közterületek használatának rendjéről és
köztisztaságról szóló 18/2014. (VI. 27.) önkormányzati rendeletének módosításával kapcsolatban (Továbbiakban:
Rendelet). A rendelet egyes részei nem felelnek meg a Kúria Önkormányzati Tanácsának Köf.5033/2017/4.
határozatában foglaltaknak.
A Kúria Önkormányzati Tanácsának Köf.5033/2017/4. határozata kimondja, hogy a közterület-használat
önkormányzati hatósági ügy, a magánjogi szabályoknak elsősorban a közigazgatási szerződési kapcsolat
háttérjogaként van jelentőségük.
A jelenleg hatályos Rendelet nem önkormányzati hatósági ügyként kezeli a közterület-használatát, hanem polgárjogi
szerződéses kapcsolatként. A Rendelet értelmében a tulajdonos képviseletében a polgármester köt bérleti
szerződést a közterület használójával.
A Kúria Önkormányzati Tanácsának határozatában foglaltaknak való megfelelés érdekében módosítási javaslat
került előterjesztésre.
Az októberi Képviselő-testületi ülésen a közterületek használatának rendjéről és köztisztaságról szóló 18/2014. (VI.
27.) önkormányzati rendeletének módosítására tett javaslatok elfogadásra kerültek.
A jogalkotási törvény (a továbbiakban. Jat) értelmében megalkotásra kerülő jogszabály előzetes hatásvizsgálatának
eredményéről önkormányzati rendelet esetén a helyi önkormányzat képviselő-testületét tájékoztatni kell. A Jat. 17. §
(2) bekezdése határozza meg, hogy a jogszabály előkészítőjének a hatásvizsgálat során milyen szempontokat kell
vizsgálnia, melyre tekintettel a rendeletmódosítás várható következményeiről – az előzetes hatásvizsgálat tükrében
– az alábbi tájékoztatást adom.
1. A rendelet megalkotásának társadalmi, gazdasági hatásai közvetve érvényesülnek.
2. A rendeletalkotás környezeti, egészségügyi, követelményei nem határozhatók meg, úgy, ahogy az adminisztrációt
csökkentő hatásai sem.
3. A rendelet módosítását törvényességi felügyeleti eljárás tette szükségessé.
E nélkül a rendelet egyes részei nem felelnének meg a Kúria Önkormányzati Tanácsának Köf.5033/2017/4.
határozatában foglaltaknak.
4. A rendelet módosítás alkalmazásához szükséges személyi feltételekkel az önkormányzat rendelkezik. Az ehhez
szükséges tárgyi és pénzügyi feltételek nem határozhatók meg. Többletterhet a rendelet alkalmazása nem jelent.
…./2018. (….) önkormányzati rendelet
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának a közterületek használatának rendjéről és köztisztaságról szóló
18/2014. (VI. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról
Általános indokolás
A tervezet legfőbb szabályozási feladata, hogy a Kúria Önkormányzati Tanácsának Köf.5033/2017/4. határozatának
megfelelően a közterület-használat önkormányzati hatósági ügyként kezelje. Meghatározza az engedély nélküli
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közterület használat esetén az eljárási szabályokat, valamint a jogkövetkezményeket.
Részletes indokolás
1. § A rendeletet kiegészítő alcíme az engedély nélküli közterület használat esetén az eljárás szabályait tartalmazza,
illetve az alkalmazandó jogkövetkezményeket határozza meg.
2. § - 11 § A rendelet a közterület használatát polgárjogi szerződés kapcsolatként, bérleti jogviszony keretében
kezeli. A rendelet tervezetben a bérleti jogviszony helyébe az engedély lép be. Az engedély megadása határozat
formájában történik. Az engedélyt a polgármester adja ki.
12. § A rendelet hatálybalépéséről rendelkezik.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testülettől a rendelet-tervezet elfogadását.
Döntéshozói vélemények
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
Döntési javaslat
"Rendelet módosítás"
Tervezett döntéstípus: rendelet
Tervezett ágazati besorolás: Rendelet alkotás, szabályozás
Az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság a javaslatról minősített többséggel, nyílt
szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testületének
.../…... (...) önkormányzati rendelete
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának a közterületek használatának rendjéről és köztisztaságról szóló
18/2014. (VI. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról
(tervezet)
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági
megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény
138. § (1) bekezdés j) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011.
évi CLXXXIX. törvény 107. § - ában biztosított feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § Gyomaendrőd Város Önkormányzatának a közterületek használatának rendjéről és köztisztaságról szóló
18/2014. (VI. 27.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: ÖR.) a következő alcímmel egészül ki:
3.a Az engedély nélküli közterület használat jogkövetkezményei
22/A. § Aki a közterületet engedély nélkül vagy az engedélytől eltérő módon, illetve azt meghaladó mértékben
használja, köteles a hatóság felhívására a jogellenes közterület-használatot haladéktalanul megszüntetni, és az
eredeti állapotot helyreállítani.
22/B. § A közterület használata során gondatlanság miatt bekövetkező zöldkár ellenértékét az elkövetőnek a
hatóság által megállapított, 33/2003. (XII. 29.) önkormányzati rendelet 1. sz. mellékletében rögzített faértékszámítás
szerint kell megfizetni.
22/C. § Aki a közterület használatára vonatkozó rendelkezéseket megszegi vagy megkerüli, és a cselekmény
súlyosabb jogszabályi elbírálás alá nem esik, ez ellen közigazgatási hatósági eljárást kell lefolytatni.
22/D. § A jelen rendeletben foglalt előírások megtartását a közterület-felügyelő és a Gyomaendrődi Közös
Önkormányzati Hivatal megbízott ügyintézői ellenőrizhetik, a közigazgatási hatósági eljárást hivatalból kell lefolytatni.
22/E. § A rendelet alapján a közterület-használat szabályait sértő magatartás elkövetése miatt induló eljárás
lefolytatására a Képviselő-testület a hatáskör gyakorlását a jegyzőre ruházza át.
22/F. § (1) A közterület-használat szabályait sértő magatartás elkövetőjével szemben a közigazgatási hatósági
eljárás:
a) valamely cselekményben megnyilvánuló magatartás esetén a cselekmény elkövetésétől számított 30 napon belül,
b) mulasztásban megnyilvánuló magatartás esetén a jogszerű teljesítésre nyitva álló határidő lejártától számított 60
napon belül,
c) jogellenes állapot fenntartásában megnyilvánuló magatartás esetén a jogellenes állapot észleléstől számított 60
napon belül indítható meg.
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(2) Az (1) bekezdésben meghatározott határidők elteltét követően a közterület-használat szabályait sértő magatartás
elkövetése miatt eljárás nem indítható.
22/G. § (1) Aki az e rendeletben meghatározott közterület-használat szabályainak betartását elmulasztja
százötvenezer forintig terjedő közigazgatási bírsággal sújtható, a közterület-felügyelő ötvenezer forintig terjedő
helyszíni bírságot szabhat ki.
(2) A közigazgatási bírságot a magatartás elkövetője a határozat jogerőre emelkedésétől számított 30 napon belül,
helyszíni bírságot a bírság kiszabását követő 30 napon belül a Gyomaendrőd Város Önkormányzata pénztárába
történő befizetéssel vagy a banki átutalással az Önkormányzat pénzforgalmi számlájára köteles teljesíteni.
22/H. §Jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező egyéb szervezet esetén a bírságot annak vezetőjével
szemben kell kiszabni, kivéve, ha a rendelkezésre álló adatok alapján a közösségi együttélést sértő magatartást
egyértelműen azonosíthatóan más személy követte el.
22/I. A kiszabásra kerülő bírság mértékének megállapításánál figyelembe kell venni
a) a közterület-használat alapvető szabályait sértő magatartás súlyát és a felróhatóság mértékét, és
b) az érintett vagyoni helyzetét és jövedelmi viszonyait, amennyiben azok a hatóság rendelkezésére álló adatokból
megállapíthatóak.
2. § Az ÖR. 12. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„12. § (1) A közterületek rendeltetéstől eltérő használatához engedély szükséges.”
3. § Az ÖR. 13. § „Közterület-haszálatra bérleti szerződést kell kötni.” mondat helyébe a következő rendelkezés lép:
„13. § Közterület-használati engedélyt kell beszerezni:”
4. § Az ÖR. 15. § „Nem köthető bérleti szerződés, ha a használat” mondat helyébe a következő rendelkezés lép:
„15. § Nem adható közterület-használati engedély, ha a használat:”
5. § Az ÖR. 18. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„18. § (2) Építési engedélyhez kötött építmény esetében az építtetőnek, az építési munkákkal összefüggő ideiglenes
közterület-használat esetében a kivitelezőnek vagy az építtetőnek kell az engedélyt beszerezni.”
6. § Az ÖR. 18. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„18. § (3) Az Önkormányzati és intézményeinek beruházásaihoz a kivitelezőnek kell az engedélyt beszerezni, de a
közterület-használati díj fizetése alól mentesül.”
7. § Az ÖR. 19. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„19. § (3) A (2) bekezdésben foglalt esetekben használó köteles a terület használatára engedélyt beszerezni az
önkormányzattól.”
8. § Az ÖR. 1. § „bérleti szerződés” szövegrész helyébe az „engedély” szöveg lép.
9. § Az ÖR. 18. § (4) bekezdés „szerződés” szövegrész helyébe az „engedély” szöveg lép.
10. § Az ÖR. 21. §-a„szerződés csak fél éves tartamára köthető” szövegrész helyébe az „engedély csak fél éves
tartamára adható” szövegrész lép.
11. § Az ÖR. 22. (1) bekezdése „szerződésben” szövegrész helyébe az „engedélyben” szöveg lép.
12. § Ez a rendelet a kihirdetés napját követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti.
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
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3. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
Az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
2018. november 19-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező bizottság:

Döntés illetményalap megállapításáról (I. forduló)
Dr. Uhrin Anna jegyző
Toldi Balázs polgármester
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság,
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság, Pénzügyi,
Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény (a továbbiakban: költségvetési törvény)
60. § (1) bekezdése alapján a köztisztviselői illetményalap – 2008 óta változatlanul - 2019. évben is 38.650,- Ft
marad. A költségvetési törvény ugyanezen § (6) bekezdése szerint a helyi önkormányzat képviselő-testülete
rendeletben a 2019. évben - az önkormányzat saját forrásának terhére – a képviselő-testület hivatalánál
foglalkoztatott köztisztviselőknél – a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvényben foglaltaktól
eltérően az (1) bekezdésben meghatározottnál magasabb összegben állapíthatja meg az illetményalapot.
A kötelező legkisebb munkabér és a garantált bérminimum megállapításáról szóló 430/2016. (XII. 15.) Korm.
rendelet 2. § (2) bekezdése alapján a garantált bérminimum 2018. január 1. napjától bruttó 180.500,- Ft.
A Képviselő-testület a Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal közszolgálati tisztviselőinek illetményalapját
2018. évben bruttó 50.000.- Ft összegben állapította meg. Az önkormányzati rendelet hatálya erre az évre terjed ki.
Az illetményalap megemelése az önkormányzat számára 2018-ban 14.606 E Ft többlet kiadását eredményezett.
Várhatóan 2019-ben a garantált bérminimum összege 202.500,- Ft lesz, mely összegről még döntés nem született.
Amennyiben 2019-ben a garantált bérminimum emelkedni fog meg kell vizsgálni, hogy a jogszabály által kötelezően
előírt mérték mennyi többletkiadást jelent a közös önkormányzati hivatalt alkotó települési önkormányzatok számára.
A költségvetés tervezésénél figyelembe kell venni az önkormányzat fenntartásában és tulajdonában lévő
intézményeknél és gazdasági társaságoknál foglalkoztatott munkavállalókat érintő többlet bér- és járulékköltségeket
is. Mindezzel a költségvetési koncepció elkészítésénél már számolni kell és a kormányrendelet megalkotását
követően a 2019. évi költségvetést is ennek megfelelően kell megtervezni.
Ahhoz, hogy a közös önkormányzati hivatalban foglalkoztatott köztisztviselőket meg tudjuk tartani, illetve az újonnan
jelentkezők számára anyagi megfontolások mentén is vonzóvá tegyük a nálunk kínálkozó munkalehetőséget, és
tudásukat városunk érdekében kamatoztathassák, szükségesnek tartjuk az illetményeket (folyamatosan) rendezni.
A hivatali apparátus megtartása, a köztisztviselők számára hivatalunkhoz méltó megélhetés biztosítása érdekében
javaslom a jelenleg hatályban lévő bruttó 50.000,- Ft illetményalap biztosítását, megtartását.
A költségvetési törvény 60. § (6) bekezdése szerint, amennyiben a helyi önkormányzat képviselő-testülete az
illetményalap megtartása mellett dönt, úgy ezt a döntését rendeletben hozza meg, ezt megteheti önálló rendelet
megalkotásával vagy az eltérő illetményalapot meghatározhatja a költségvetési rendeletében is. Önálló rendelet
megalkotását tartom célszerűnek, a rendelet normaszövegének elfogadására a képviselő-testület döntése alapján a
decemberi ülésén kerülhet sor.
Tekintettel arra Gyomaendrőd Város Önkormányzata Csárdaszállás és Hunya Községek Önkormányzatával együtt
közös önkormányzati hivatalt működtet, mindhárom település Képviselő-testületének azonos tartalmú döntést kell
hoznia a köztisztviselői illetményalap mértékének megállapításával kapcsolatban.
Döntéshozói vélemények
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
Döntési javaslat
""Döntés illetményalap megállapításáról I. forduló”"
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Tervezett döntéstípus: rendelet
Tervezett ágazati besorolás: Rendelet alkotás, szabályozás
Az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság a javaslatról minősített többséggel, nyílt
szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete egyetért a 2019. évi illetményalap önkormányzati
rendeletben való megállapításával 50.000,- Ft összegben. Kezdeményezi a Gyomaendrődi Közös Önkormányzati
Hivatalt létrehozó önkormányzatok véleményének kikérését, és felkéri a jegyzőt az illetményalap megállapításáról
szóló rendelet-tervezet elkészítésére és a 2018. decemberi képviselő-testületi ülésre történő beterjesztésére a
következő normaszöveggel:
Gyomaendrőd Város Önkormányzata Képviselő-testületének
…./….. (….) önkormányzati rendelete
a közszolgálati tisztviselők 2019. évi illetményalapjáról
(tervezet)
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről
szóló 2018. évi L. törvény 60. § (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1)
bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva Csárdaszállás Községi Önkormányzat Képviselőtestületének és Hunya Község Önkormányzata Képviselő-testületének hozzájárulásával a következőket rendeli el:
1. § A Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal közszolgálati tisztviselőinek illetményalapját 2019. évben
50.000.- Ft-ban állapítja meg.
2. § (1) Ez a rendelet 2019. január 1. napján lép hatályba.
(2) Ez a rendelet 2019. december 31. napján hatályát veszíti.
Gyomaendrőd, 2018. november …..
Toldi Balázs
polgármester

dr. Uhrin Anna
jegyző

A rendelet kihirdetésre került: 2018. december .....
dr. Uhrin Anna
jegyző
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
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4. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
Az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
2018. november 19-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező bizottság:

Helyi közművelődési rendelet felülvizsgálata
Keresztesné Jáksó Éva
Toldi Balázs polgármester
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság,
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság,
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
Az önkormányzati törvény értelmében a helyi közügyek, valamint a helyben biztosítható közfeladatok körében
ellátandó helyi önkormányzati feladatok közé tartozik a kulturális szolgáltatás, különösen a nyilvános könyvtári
ellátás biztosítása; filmszínház, előadó-művészeti szervezet támogatása, a kulturális örökség helyi védelme, illetve a
helyi közművelődési tevékenység támogatása.
Ágazati szinten a részletszabályokat a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a
közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény határozza meg. E törvény felhatalmazása alapján alkotta meg
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 25/1999. (VIII. 23.) önkormányzati rendeletét a
közművelődésről. A hatályos rendelet az elmúlt évek során több alkalommal is módosításra került, de a 2017. évben
történt átfogó törvénymódosítás miatt a helyi rendelet teljes felülvizsgálata szükséges.
I. A közművelődési alapszolgáltatások helyben biztosított körének meghatározása
A közművelődési törvényt módosító 2017. évi LXVII. törvény ugyanis alapjaiban szabályozta újra a települési
önkormányzatok közművelődési tevékenységének kereteit. A törvény egyik új szakasza (83/A. §) kimondja, hogy a
települési önkormányzat a helyi társadalom művelődési érdekeinek és kulturális szükségleteinek
figyelembevételével, a törvény és a helyi lehetőségek, sajátosságok alapján – amennyiben a településen működik, a
Közművelődési Kerekasztallal és a települési nemzetiségi önkormányzatokkal való egyeztetést követően rendeletben határozza meg az ellátandó közművelődési alapszolgáltatások körét, valamint feladatellátásának
formáját, módját és mértékét.
A rendelet-tervezetet egyeztetni kell a települési nemzetiségi önkormányzatokkal.
A közművelődési törvény változatlanul deklarálja, hogy a települési önkormányzat kötelező feladata a helyi
közművelődési tevékenység támogatása, melyet
a) a közművelődési alapszolgáltatások - a települési önkormányzat eltérő adottságaira figyelemmel történő megszervezése,
b) a közművelődési tevékenységet folytatók pénzügyi támogatása, valamint
c) a közművelődés törvényben szabályozott helyi lakossági képviseletének biztosítása
révén lát el.
A törvénymódosítással új elemként kerül bevezetésre a közművelődési alapszolgáltatás jogintézménye. A
közművelődési alapszolgáltatások a következők:
a) művelődő közösségek létrejöttének elősegítése, működésük támogatása, fejlődésük segítése, a közművelődési
tevékenységek és a művelődő közösségek számára helyszín biztosítása (ez kötelező minden önkormányzatnak),
b) a közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése,
c) az egész életre kiterjedő tanulás feltételeinek biztosítása,
d) a hagyományos közösségi kulturális értékek átörökítése feltételeinek biztosítása,
e) az amatőr alkotó- és előadó-művészeti tevékenység feltételeinek biztosítása,
f) a tehetséggondozás- és -fejlesztés feltételeinek biztosítása, valamint
g) a kulturális alapú gazdaságfejlesztés.
A fentiek közül minden önkormányzatnak meg kell szerveznie az a) pont szerinti alapszolgáltatást. Ennek keretében
a művelődő közösségnek rendszeres és alkalomszerű művelődési vagy közösségi tevékenysége végzésének
helyszínét biztosítja, a művelődő közösség számára bemutatkozási lehetőségeket teremt, fórumot szervez a
Közművelődési Kerekasztal bevonásával, a művelődő közösségek vezetőinek részvételével, ahol a művelődő
közösségek megfogalmazhatják a feladatellátással kapcsolatos észrevételeiket, javaslataikat.
A Nemzeti Művelődési Intézet a törvényi változással kapcsolatban „Kérdések és válaszok” megnevezésű
állásfoglalást adott ki, melyben többek között kifejti, hogy a művelődő közösség a tevékenység végzéséhez
szükséges helyszínt térítésmentesen veheti igénybe. A helyszín biztosítása azonban pénzbe kerül, a kiadásokat a
települési önkormányzat saját költségvetésében, az általa alapított közművelődési intézmény költségvetésén
keresztül biztosítja.
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A további szolgáltatások biztosítását illetően a törvény lakosságszám alapján differenciál:
- 1000 fő lakosságszám felett a kötelezőn felül további egy alapszolgáltatást kell megszervezni,
- 5000 fő felett pedig további kettőt.
- a megyei jogú városok és fővárosi kerületek a közművelődési alapszolgáltatások teljes körét kötelesek biztosítani.
A törvényi lista alapján a helyi rendeletben pontosan meg kell jelölni, hogy a gyomaendrődi önkormányzat mely
alapszolgáltatásokat biztosítja és milyen módon, figyelemmel a közművelődési alapszolgáltatások, valamint a
közművelődési intézmények és a közösségi színterek követelményeiről szóló 20/2018. (VII. 9.) EMMI rendeletre.
Ez a rendelet részletesen kifejti az egyes alapszolgáltatások megkívánt tartalmát, az elvégzendő szakmai
feladatokat, a tárgyi feltételeket, valamint ahhoz kapcsolódóan az elvárt képzettséggel vagy tapasztalattal
rendelkező szakember biztosítását a feladatot ellátó részéről.
A rendelet a hiányzó tárgyi követelmények teljesítésére 2020. január 1-ig, a személyi feltételek biztosítására 2021.
január 1-ig ad átmeneti felmentést. A végrehajtási rendelet a közművelődési alapszolgáltatást nyújtó részére előírja
minden év március 1-jéig éves szolgáltatási terv készítését.
II. A közművelődés helyi intézményi formájának meghatározása
A közművelődési alapszolgáltatások hozzáférhetőségének érdekében a törvény meghatározza a közösségi
művelődés intézményrendszerének működésével kapcsolatos alapelveket, valamint részletesen szabályozza a
közösségi művelődési intézmény típusait, meghatározza azok minimum-követelményeit. Az önkormányzatok az
alapszolgáltatások folyamatos hozzáférhetősége érdekében kötelesek közösségi színteret vagy közművelődési
intézményt biztosítani, városi önkormányzat esetében az utóbbit.
Közösségi színtér a települési közösségi művelődés szervezése, a közművelődési alapszolgáltatás biztosítása
érdekében fenntartott, működtetett vagy erre a célra alkalmassá tett és üzemeltetett, jogi személyiséggel nem
rendelkező intézmény vagy egyéb létesítmény, helyiségegyüttes, épület.
A közművelődési intézmény fenntartója, működtetője lehet az állam, települési önkormányzat, nemzetiségi
önkormányzat, önkormányzati társulás, de akár közművelődési megállapodás keretében egyház, egyéb szervezet
vagy magánszemély is. Eddig nem volt jogszabályban rögzítve, de most már a törvény egyértelműen kimondja, hogy
hogy az állam, a települési önkormányzat, a nemzetiségi önkormányzat vagy az önkormányzati társulás által
fenntartott közművelődési intézmény költségvetési szervként működik.
A közművelődési intézmény típusa szerint lehet művelődési ház, művelődési központ, kulturális központ,
többfunkciós művelődési intézmény, népfőiskola, népi kézműves alkotóház, szabadidőközpont, valamint gyermek-,
illetve ifjúsági ház.
A törvény előírja, hogy a közművelődési intézmény nevének megfelelően utalnia kell a törvényi intézménytípusra,
illetve a több feladatot biztosító intézmények (így a művelődési ház, valamint a művelődési központ) esetén azt is,
hogy vezetőjének szakirányú felsőfokú végzettséggel kell rendelkeznie.
A változó jogszabályi háttér miatt a közművelődési intézményi rendszer előzetes felülvizsgálatát hivatalunk a Kállai
Ferenc Kulturális Központ és a Szent Antal Népház intézményvezetőjével elvégezte. Felmértük, hogy a
közművelődési intézmények jelenleg melyik közművelődési alapszolgáltatást látják el, milyen tárgyi és személyi
feltételekkel rendelkeznek, melyik új közművelődési intézmény típusba sorolhatóak be.
Elmondható, hogy a helyi közművelődési feladatellátás rendszere megfelel a törvénynek, átalakítási kényszer nincs,
hiszen önkormányzatunk, mint városi önkormányzat közművelődési intézmény fenntartásával biztosítja a
közművelődési feladat-ellátást. Mindkét közművelődési intézmény esetében abban kell állást foglalni, hogy ahhoz
melyik intézménytípust rendeljük hozzá, amit az elnevezésnek is tartalmazni kell.
Az alábbi táblázatokban összegeztük az előzetes felülvizsgálat eredményét:
Kállai Ferenc Kulturális Központ
közművelődési
alapszolgáltatás Szent Antal Népház
megnevezése
rendelkezésre áll/jelenleg is biztosított (amit pótolni kell)
A közművelődési alapszolgáltatások
megszervezésének helyszínén vagy a
közművelődési
intézményben
és
közösségi színtérben biztosítani kell – ez
igen
igen
alap, ezt biztosítani kell, erre jönnek rá a
különböző
alapszolgáltatásoknál
meghatározott további tárgyi és személyi
feltételek: (Alap tárgyi feltétel)
1. Művelődő közösségek létrejöttének
igen
elősegítése, működésük támogatása,
igen
fejlődésük segítése, a közművelődési
(polcrendszer)
tevékenységek
és
a
művelődő
(1 fő közművelődési szakember (mobil állvány)
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közösségek
számára
helyszín
státusz kialakítása)
biztosítása (kötelező alapszolgáltatás)
2. A közösségi és társadalmi részvétel
igen
fejlesztése

igen
(tanácsadásra alkalmas helyiség)
igen

igen

3. Az egész életre kiterjedő tanulás
(internetes pont kiépítése)
(szakmai
költség
növelésével
feltételeinek biztosítása
(1 fő közművelődési szakember szervezhető, alapvető oktatástechnikai
státusz kialakítása)
eszközök beszerzése)
igen
igen
4. A hagyományos közösségi kulturális
(1 fő közművelődési szakember
értékek
átörökítése
feltételeinek
státusz kialakítása)
(alkotóműhely kialakítása, fény és
biztosítása
(alkotóműhely kialakítása, kb 1 millió hangtechnikai eszközök)
forint)
NEM
igen
5. Az amatőr alkotó- és előadóművészeti tevékenység feltételeinek (1 fő közművelődési szakember (kivetítő filmvetítéshez, kórusdobogó,
biztosítása
státusz kialakítása)
zongora stb.)
(szakmai költségek növekedése)
(szakmai költségek növekedése)
igen
6. A tehetséggondozás és -fejlesztés
igen
feltételeinek biztosítása
(1 fő közművelődési szakember
státusz kialakítása)
részben
részben
7. Kulturális alapú gazdaságfejlesztés

(internetes pont kiépítése)
(egységes arculati
(1 fő közművelődési szakember
grafika, weblap)
státusz kialakítása)

elemekre épülő

A művelődési ház intézménytípus személyi és tárgyi feltételeinek mindkét intézményünk megfelel, amennyiben a
Szent Antal Népháznál az önkormányzat az előző táblázatban jelölt egy fő közművelődési szakember státuszt
biztosítja.
A művelődési központ intézménytípus jogszabályban meghatározott feltételeinek az alábbiakban felelnek meg
intézményeink:
jogszabályban meghatározott feltétel

Szent Antal Népház
Kállai Ferenc Kulturális Központ
rendelkezésre áll/jelenleg is biztosított (amit pótolni kell)

Tárgyi feltétel: (az alapon felül)
a) legalább 1, legalább 25 fő befogadására,
közösségi
események,
rendezvények, Igen.
igen, 52-es
tanácskozások,
képzések
megtartására
egyaránt alkalmas többfunkciós helyiséggel,
b) legalább 1, legalább 200 fő befogadására, a
művelődő
közösségek,
előadó-művészeti
csoportok próbáinak, előadásainak, továbbá
ünnepségek megtartására, színpadi produkciók
Igen.
igen, nagyterem
bemutatására alkalmas, játszóhellyel (előadás
nyilvános bemutatására technikailag alkalmas
épület, épületrész vagy színpad) rendelkező
többfunkciós helyiséggel,
c) legalább 1 kiállítótérrel (kulturális javak
igen 30-as
bemutatására alkalmas, megfelelő mobil vagy
Igen.
rögzített függesztési
rögzített
függesztésiés
installációs
felújítandó: 300.000.rendszerrel rendelkező helyiség),
d) legalább
1,
kézműves
vagy
más
alkotóművészeti tevékenységek oktatására,
végzésére alkalmas alkotóműhellyel (kézműves Nem.
vagy
képzőművészeti
alkotótevékenység Ha az alkotóműhely kialakítását
igen, 30-as
folytatásához szükséges mobil vagy rögzített célozzuk meg, akkor kb. 1 millió
eszközökkel ellátott, természetes fénnyel is forint költséggel számolhatunk.
megvilágítható,
szellőzéssel
rendelkező
28

rendszer

helyiség),
e) legalább 1, legalább 25 fő befogadására,
táncművészeti
csoportok
próbáinak,
mozgással,
rekreációval
kapcsolatos
foglalkozások
megtartására
alkalmas
táncteremmel (táncfoglalkozásokra, próbákra
Igen.
igen, 32-es, 47-es
alkalmas
olyan
helyiség,
amelynek
padlóburkolata parketta vagy balettszőnyeg,
legalább egy oldalfala mentén rögzített vagy
mobil tükörrel felszerelt, és amely rendelkezik a
megfelelő hangtechnikai eszközökkel).
Személyi feltétel:
-szükséges
létszámban
közművelődési
Nem.
szakmai
munkakörben
szakembereket
1 fő közművelődési végzettségű
foglalkoztat úgy, hogy az intézmény vezetője
igen
szakember
nem
ebben
a
mellett legalább egy felsőfokú közművelődési
státuszban van felvéve.
szakképzettséggel rendelkező szakembert
teljes munkaidőben foglalkoztat.
A nyitvatartási idejét a művelődési központban
ki kell függeszteni. A művelődési központ illeszkedve a közösségi kezdeményezésekhez
- legalább a hét hat napján, legalább napi 8
órában nyitva tart, továbbá legalább a hét négy
napján magába kell foglalnia a 16.00-19.00 óra Igen.
igen
közötti időszakot. A kifüggesztett nyitvatartástól
eltérni
évente
legfeljebb
két
hónap
időtartamban lehet úgy, hogy a feladatellátó az
eltérést legalább egy hónappal megelőzően a
művelődési központban közzéteszi.
legalább 5 közművelődési alapszolgáltatást
igen
Igen
biztosít
a helyi közösségi művelődést szervező,
Igen.
igen
az ellátási terület
-településrészre,
-kerületre,
-egy településre,
Településrészre
igen
-több egymással határos településre,
-egy járásra
terjed ki
intézményvezető szakirányú felsőfokú
Részben
igen
végzettséggel rendelkezik
Javasolt művelődési intézménytípus és elnevezés, ellátási terület
közművelődési intézménytípus intézmény megnevezése
ellátási terület
Szent Antal Népház és
Szent Antal Népház
művelődési ház
endrődi városrész
Művelődési Ház
Kállai
Ferenc
Kulturális
Kállai Ferenc Művelődési Gyomaendrőd
művelődési központ
Központ
Központ
közigazgatási terület
Művelődési ház esetében legalább 3 alapszolgáltatást, művelődési központ esetében legalább 5 alapszolgáltatást
kell biztosítani, többet lehet, kevesebbet nem, ennek a feltételnek is eleget tesz a két intézmény.
A Szent Antal Népház intézményformája integrált kulturális intézmény, mivel ellát muzeális intézményekkel és
közművelődési alapszolgáltatásokkal kapcsolatos feladatokat is. Lehetőséget ad arra a törvény, hogy egy intézmény
lássa el ezeket a feladatokat. (15 ezer alatti lakosú önkormányzatoknál).
A Szent Antal Népháznak, mint művelődési háznak három alapszolgáltatást kell biztosítania, a feladatellátás
áttekintése után megállapítható, hogy az intézmény 5 közművelődési alapszolgáltatást biztosít. A Kállai Ferenc
Kulturális Központnak, mint művelődési központnak öt alapszolgáltatást kell biztosítania, itt is megállapítható, hogy a
kötelezően előírt szolgáltatásoknál többet, 6 alapszolgáltatást biztosít.
Javaslom, hogy a jelenleg is ellátott közművelődési feladatok és a szakmai színvonal megtartásával
önkormányzatunk a továbbiakban is biztosítsa a közművelődési feladatok körét.
A helyi rendelet megalkotásával megtörténik a jelenlegi közművelődési feladatok besorolása a közművelődési
alapszolgáltatások körébe, tekintettel az alábbiakra:
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A Szent Antal Népház az alábbi közművelődési alapszolgáltatásokat biztosítja:
- Művelődő közösségek létrejöttének elősegítése, működésük támogatása, fejlődésük segítése, a közművelődési
tevékenységek és a művelődő közösségek számára helyszín biztosítása (kötelező alapszolgáltatás)
- A közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése
- Az egész életre kiterjedő tanulás feltételeinek biztosítása
- A hagyományos közösségi kulturális értékek átörökítése feltételeinek biztosítása
- A tehetséggondozás és -fejlesztés feltételeinek biztosítása
A Kállai Ferenc Kulturális Központ az alábbi közművelődési alapszolgáltatásokat biztosítja:
- Művelődő közösségek létrejöttének elősegítése, működésük támogatása, fejlődésük segítése, a közművelődési
tevékenységek és a művelődő közösségek számára helyszín biztosítása (kötelező alapszolgáltatás)
- A közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése
- Az egész életre kiterjedő tanulás feltételeinek biztosítása
- A hagyományos közösségi kulturális értékek átörökítése feltételeinek biztosítása
- Az amatőr alkotó- és előadó-művészeti tevékenység feltételeinek biztosítása
- A tehetséggondozás és -fejlesztés feltételeinek biztosítása
Az alapszolgáltatásokhoz szükséges tárgyi feltételeket 2020. január 1. napjától, míg a személyi feltételeket 2021.
január 1. napjától kell biztosítani önkormányzatunknak.
Az alapszolgáltatások ellátásához szükséges tárgyi feltételek biztosításának költségeit a határidőre tekintettel be kell
építeni az intézmény 2019. évi költségvetésébe.
A személyi feltételek biztosítására hosszabb határidőt biztosít a rendelet, így a 2021. évi költségvetési rendeletben
szükséges biztosítani az 1 fő közművelődési szakember státuszt a Szent Antal Népházban.
III. Közművelődési megállapodással történő feladatellátás
A települési önkormányzat a közösségi színtér vagy közművelődési intézmény fenntartójaként, vagy a közösségi
színtér vagy közművelődési intézmény működtetésére irányuló közművelődési megállapodásban biztosítja, hogy a
településen a lakosság önszerveződő közönségei megfelelő rendszerességgel és időtartamban vehessék igénybe a
közösségi színtér vagy közművelődési intézmény által biztosított közművelődési alapszolgáltatásokat, és az
igénybevétel idejére a jogszabályban meghatározott működési feltételek rendelkezésre álljanak.
Az új törvényi rendelkezés pontosítja a közművelődési megállapodás tartalmára vonatkozó szabályokat. A
közművelődési megállapodásnak tartalmaznia kell:
a) a biztosítandó közművelődési alapszolgáltatások körét és azok díját,
b) a közművelődési alapszolgáltatások biztosításával kapcsolatban a helyi lakossággal és annak önszerveződő
közösségeivel történő kapcsolattartás elveit, főbb szempontjait,
c) a közművelődési alapszolgáltatásokban érintettek körét,
d) a helyi lakosság és annak önszerveződő közösségei által ingyenesen vagy térítési díjért igénybe vehető
közművelődési alapszolgáltatásokat,
e) a közművelődési alapszolgáltatás igénybevételi lehetőségeinek minimális időtartamát és rendszerességét, a
közösségi színtér vagy közművelődési intézmény közművelődési célú minimális nyitva tartását,
f) a megállapodás személyi, tárgyi és pénzügyi feltételeit, valamint
g) közművelődési alapszolgáltatások biztosításában közreműködőktől megkívánt szakképzettséget.
Önkormányzatunk az alábbi szervezetekkel kötött határozatlan időtartamra szóló közművelődési megállapodást:
- Jelen és Jövő Gyermekeiért Alapítvány
- Roma Polgárjogi Szövetség
- Rózsahegyi Iskola Diákjaiért Alapítvány
- Templárius Alapítvány.
A megállapodásokat egy bizonyos közművelődési feladat elvégzésére kötötte önkormányzatunk, szükséges azok
áttekintése a rendelet felülvizsgálatát követően.
IV. A közművelődés helyi lakossági képviselete
A törvény szerint a közművelődés helyi, lakossági képviselete érdekében településenként, legfeljebb hároméves
időtartamra egy-egy Közművelődési Kerekasztal alakítható, melyet azok a közművelődési célú egyesületek
hozhatnak létre, melyeknek bejegyzett székhelye az adott település, s amelyeknek legfelsőbb szerve írásos
határozatban jelzi ez irányú szándékát.
A Közművelődési Kerekasztal elsődlegesen a lakossági igények megjelenítésének, a kulturális
érdekérvényesítésnek és a közművelődési tevékenységek önkéntes összehangolásának rendszeres és folyamatos
helyi fóruma.
A Közművelődési Kerekasztal tagja lehet minden jogi személyiséggel rendelkező, helyben működő közművelődési
civil szervezet, valamint a helyi közművelődést támogató gazdasági vállalkozás képviselője. A Közművelődési
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Kerekasztal működési feltételeit tagjai biztosítják. A Közművelődési Kerekasztal
a) véleményt nyilváníthat, és javaslatot tehet a település közművelődési tevékenységével kapcsolatos valamennyi
kérdésben,
b) az önkormányzat által közművelődési célra biztosított pénzügyi támogatás felhasználását és a vagyoni eszközök
célszerű használatát a vonatkozó döntések, illetve az éves önkormányzati költségvetési tervezet és a zárszámadás
alapján figyelemmel kíséri, véleményezi,
c) elősegíti a különböző közművelődési szervezetek együttműködését.
A Közművelődési Kerekasztal létrejötte tehát nem önkormányzati döntés függvénye, azt a helyi közművelődési
szervezetek hozhatják létre, amit az önkormányzat nyilvánvalóan csak szorgalmazni tud.
***
A fent ismertetett szakmai jogszabályok alapján a meglévő rendelet módosítása helyett új helyi jogszabály
megalkotása indokolt.
Az új rendelet elfogadására a Képviselő-testület 2019. januári ülésén kerülhet sor, és azt követően a februári ülésen
történhet meg a közművelődési megállapodások megújítása, valamint a közművelődési intézmények alapító
okiratának módosítása az új rendelkezéseknek megfelelően.
Döntéshozói vélemények
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
Döntési javaslat
"A közművelődésről szóló új önkormányzati rendelet megalkotásáról "
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Közművelődés
Az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a közművelődésről szóló 25/1999. (VIII. 23.)
önkormányzati rendelet felülvizsgálata alapján megállapítja, hogy új önkormányzati rendelet megalkotása
szükséges, és elrendeli a rendelettervezet Képviselő-testület elé terjesztését a 2019. januári rendes ülésre a
szükséges egyeztetések lefolytatása után az alábbi szempontok figyelembevételével:
a) az önkormányzat által biztosított - a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a
közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény szerinti - közművelődési alapszolgáltatások körét a törvényre és a
20/2018. (VII. 9.) EMMI rendeletben meghatározott személyi feltételekre, valamint a jelenleg is biztosított
közművelődési feladatok megtartására figyelemmel kell meghatározni,
b) a közművelődési alapszolgáltatások igénybevételéről a Képviselő-testület elsődlegesen változatlanul
közművelődési intézmény fenntartásával gondoskodik, ugyanakkor szükségesnek tartja a hatályos közművelődési
megállapodások felülvizsgálatát, így biztosítva a megállapodások összhangját a szakmai jogszabályokkal és a helyi
közművelődési önkormányzati rendelettel,
c) A Szent Antal Népház az alábbi közművelődési alapszolgáltatásokat biztosítja:
- Művelődő közösségek létrejöttének elősegítése, működésük támogatása, fejlődésük segítése, a közművelődési
tevékenységek és a művelődő közösségek számára helyszín biztosítása (kötelező alapszolgáltatás)
- A közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése
- Az egész életre kiterjedő tanulás feltételeinek biztosítása
- A hagyományos közösségi kulturális értékek átörökítése feltételeinek biztosítása
- A tehetséggondozás és -fejlesztés feltételeinek biztosítása
d) A Kállai Ferenc Kulturális Központ az alábbi közművelődési alapszolgáltatásokat biztosítja:
- Művelődő közösségek létrejöttének elősegítése, működésük támogatása, fejlődésük segítése, a közművelődési
tevékenységek és a művelődő közösségek számára helyszín biztosítása (kötelező alapszolgáltatás)
- A közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése
- Az egész életre kiterjedő tanulás feltételeinek biztosítása
- A hagyományos közösségi kulturális értékek átörökítése feltételeinek biztosítása
- Az amatőr alkotó- és előadó-művészeti tevékenység feltételeinek biztosítása
- A tehetséggondozás és -fejlesztés feltételeinek biztosítása
e) a Szent Antal Népház intézményformája: integrált kulturális intézmény, intézménytípusa: művelődési ház,
megnevezése: Szent Antal Népház és Művelődési Ház,
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f) a Kállai Ferenc Kulturális Központ intézmény típusa: művelődési központ, elnevezése: Kállai Ferenc Művelődési
Központ.
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
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5. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
Az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
2018. november 19-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező bizottság:

Helyi elismeréseket szabályozó önkormányzati rendelet alkotása (1.
forduló)
Megyeri László aljegyző
Ágostonné Farkas Mária egyéni választókerületi önkormányzati képviselő
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság,
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság,
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete 58/2018. (II. 26.) Gye. Kt. határozatában elhatározta, hogy a helyi
kitüntetéseket szabályozó önkormányzati rendeletet felül kívánja vizsgálni, és ezt új rendelet megalkotásával
szándékozik megvalósítani. A felülvizsgálattal az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi
Bizottságot bízta meg, azzal hogy az új szabályrendszer hatályosulása Gyomaendrőd várossá avatásának 30-ik
évfordulóját megelőzően bekövetkezzék. Gyomaendrőd Várossá nyilvánításának napja 1989. március 1., az avató
ünnepség napja 1989. március 30.
A hatályos, "Gyomaendrőd Díszpolgára" cím, valamint a "Gyomaendrődért” kitüntető emlékplakett alapításáról és
adományozásáról szóló 12/1991. (X. 30.) önkormányzati rendeletet a rendszerváltás hajnalán alkotta a Képviselőtestület úgy, hogy az alapvetően Gyomaendrőd városi jogú Nagyközség Tanácsának 7/1988. (XI. 1.) tanácsi
rendeletére épült, és csak szövegezésében történt minimális változtatás. Az egyébként rendszerfüggetlen
szándékok szabályainak szocializmusra jellemző megfogalmazásai kerültek polgáriasabb kontextusba. A rendelet
alapvetően megfelelt az önkormányzat szándékai kifejezésére, azonban az elmúlt 27 év alatt 11 ráncfelvarráson is
átesett. Ezek jelentős része az adományozható kitüntetések mennyiségét, a kitüntetéssel járó egyéb juttatások
formáját és további eljárási kérdéseket szabályoztak.[1]
A módosítási igényeket áttekintve a következőket állapíthatjuk meg:
1. A kitüntetések és díjak alapvetően jól beváltak, egyértelműen elkülöníthető formában ismeri el a városhoz való
kötődés, a városért végzett tevékenység és az egyes szakterületeken végzett kiemelkedő munkásság elismerését.
Az új rendeletben normaszöveg szinten is pontosítani kellene a díszpolgári cím és a pro urbe kitüntetés viszonyát. A
korábbi és jelenlegi gyakorlatban egyfajta ellentmondásosság található. Amíg erkölcsileg magasabb rangúnak véli a
díszpolgári címet, addig az elismeréssel járó egyéb juttatásoknál a pro urbe díj a kedvezményezettebb.
2. A fentieket erősíti az a jogalkotási hezitáció, ami az egyes választási ciklusok között megjelent. Ez szemléletesen
nyilvánult meg az adományozható kitüntetések számának gyakori módosításában, a kiegészítő juttatások
összegének és formájának változtatásában.
3. Az eljárási kérdésekben és az adományozási protokollban az évtizedek során kiforrott szabály, illetve mindenki
által elfogadott gyakorlat alakult ki. Néhány érdemi kérdés rendezésével azonban adós is maradt a rendelet. Pl.
nincs kimondva, hogy a díszpolgári cím és pro urbe díj mikor adományozható. Az elmúlt 20 év gyakorlata szerint
általában október 23-a, de az önkormányzati választás évében ez augusztus 20-a volt.
4. A jelenleg hatályos rendelet több helyen tartalmaz fölösleges vagy be nem tartható szabályokat. Pl. taxatívák,
amelyek egyfelől korlátos kategóriákat határoznak meg, másrészt pedig túl általánosak, így gyakorlatilag minden
élethelyzetre alkalmazhatók. Sokkal szerencsésebb olyan fő elveket és célokat meghatározni, amely mentén
egyértelműen eldönthető, hogy a javaslat megállja-e a helyét vagy sem.
Az új rendelet ezért kellően tömör legyen és csak a legalapvetőbb szabályokat tartalmazza, figyelemmel a jelenleg
hatályos felhatalmazást adó törvényekre is. Az egyéb kapcsolódó részletkérdéseket – különösen a nem jogalkotási
tárgyú témákat, mint pl. a protokoll – pedig belső szabályzatokban is elég rendezni.
5. Az új rendelet alkotásakor biztosítani kell a helyi jogszabályok közötti koherenciát (pl. díszsírhely adományozása,
amely három helyi rendeletet is érint, pontosabban ennyi rendelet érinti a kérdést)
6. Az erkölcsi elismeréssel járó juttatások természetben (tárgyiasult formában, pl. díszgyűrű, kitűző, plakett stb.)
vagy anyagiakban (pénzjutalom) jelenjenek meg.
A képviselő-testület 58/2018. (II. 26.) Gye. Kt. határozatában kapott megbízás alapján az Ügyrendi, Oktatási,
Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság a helyi kitüntetéseket szabályozó önkormányzati rendelet
szabályozási koncepcióját előzetesen megvitatta, majd a bizottság tagjaiból és szakértőkből álló normaszöveg
előkészítő munkacsoport a következő elveket és szempontokat fektette le:
a) a rendelet-tervezet normaszövegét a felhatalmazást adó és a jogalkotást szabályozó törvények követelményei
szerint, „az önkormányzati kitüntetések és elismerések alapításáról és adományozásának rendjéről” címet viselő, és
a szabályozás tárgyát csak a legszükségesebb mértékig lefedő előírásokkal és irányadó követelményekkel kell
megfogalmazni,
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b) a kitüntetésekkel, a vele együtt adható juttatáson túl, egyéb előjog vagy megkülönböztetés nem jár, az
elismeréshez kizárólag az önkormányzati protokolláris eseményekhez kapcsolódó delegálás, meghívás, vendéglátás
és ajándékozás, továbbá a kegyeleti kérdéseket szabályozó önkormányzati rendeletben biztosított kegyeleti juttatás
kapcsolódhat. Ezeket, és az önkormányzati ünnepségekhez, rendezvényekhez kapcsolódó protokolláris eljárásokat
egy önálló protokoll szabályzatban célszerű rendezni, ha az más önkormányzati rendeletben még nem szabályozott.
c) az évente adható díszpolgári címet 1, Gyomaendrődért Díjat 2, továbbá a Gyomaendrődért Elismerő Okleveleket
4 darabban határozta meg,
d) díszpolgári cím kitüntetés annak a személynek adományozható, aki a várossal tartós és szoros kapcsolatot ápoló
hazai vagy nemzetközi szaktekintélyként és mecénási szerepvállalóként járult hozzá a társadalmi, gazdasági,
tudományos, művészeti vagy irodalmi életének fejlődéséhez, a múltunk megőrzéséhez, továbbá az egészségügy, az
oktatás, a közművelődés és a sport területén kiemelkedő tevékenységet végezve és eredményt elérve
közmegbecsülést szerzett,
e) Gyomaendrődért Díj annak a személynek és közösségnek adományozható, amely évtizedes munkásságával, a
gazdaság, a kutatás, a közigazgatás, a szolgáltatás, az egészségügy, a tudományok, a közoktatás, a
környezetvédelem, a kultúra és a művészetek területén Gyomaendrőd fejlődése érdekében kiemelkedő
eredményességű, maradandó értékű tevékenységet végzett; a város értékeinek hazai és külhoni
megismertetésében, valamint kapcsolatainak gazdagításában elévülhetetlen érdemeket szerzett.
f) Gyomaendrődért Elismerő Oklevélnek az oktatásban és nevelésben, a kultúrában és művészetben, az
egészségügyben, a szociális munkában, a gyermek- és családvédelemben, a sportban, a környezet- és
természetvédelemben, a katasztrófa- és rendvédelemben, valamint a közellátásában, köz-szolgáltatásában és a
közszolgálatban végzett kiemelkedő munkásságokat és szakmai érdemeket elérők elismerését kell szolgálnia.
g) a kitüntetéseket általában a március 15-ei nemzeti ünnep alkalmából kívánja adományozni, amelytől csak
kivételes esetben lehet eltérni,
h) a díszpolgári cím és emlékplakett kitüntetési oklevelek formai és tartalmi elemeiben a kneri tipográfiai elemeket és
az előző évtizedek hagyományait kívánja követni,
i) a kitüntetésekkel,a kitüntetés tartalmi és formai leírása szerinti, tárgyi emlék jár,
j) a rendelet hatályba lépésének napja 2019. március 1.
A fenti általános elvi alapvetések mentén a szakértői munkacsoport összeállította a napirend tárgya szerinti rendelet
normaszöveg javaslatát az előzetes hatásvizsgálat és az általános indokolás szerint.
Hatásvizsgálat
1. A rendelet alkotásának társadalmi, gazdasági, költségvetési hatása: a rendelet társadalmi hatása, hogy a helyi
elismerések alapításával hozzájárul a helyi identitástudat elmélyítéséhez, a helyi közösségért tenni akarók
társadalmi elismeréséhez, továbbá az adományozás szabályozásával átláthatóvá válik az elismerés nyújtásának
feltételei, az adományozás alapjául szolgáló ünnepi esemény.
2. A rendelet alkotásának környezeti és egészségügyi következményei: nem ismertek.
3. Az adminisztratív terheket befolyásoló hatása: A rendelet minimális mértékű, az adományozás
előkészítéséhez, illetve az elismerések nyilvántartásához kapcsol adminisztratív terheket.
4. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei: Az
önkormányzati norma szükségességét a helyi identitást erősítő társadalmi elvárások generálják. Elmaradása negatív
hatást nem vált ki, de nem is járulna hozzá a tőle elvárt többlet pozitív hatás kiváltásához sem.
5. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek: A megalkotásra
kerülő rendelet többletfeladatot, többletkiadást nem eredményez, mivel az abból következő igazgatási tevékenységet
a szervezetben már alkalmazott munkaerő végzi, amelynek költségeit az éves költségvetések tartalmazzák. Szintén
az éves költségvetés tartalmazza a kitüntetési és kegyeleti alap előirányzatát.
Az önkormányzati rendeletekhez indokolási kötelezettség is társul.Az indokolásban a jogszabály
előkészítőjének feladata azoknak a társadalmi, gazdasági, szakmai okoknak és céloknak a bemutatása,
amelyek a szabályozást szükségesség teszik. Az indokolásban ismertetni kell a jogi szabályozás várható
hatását is.
Az önkormányzati kitüntetések alapításáról és adományozásának rendjéről szóló …/2018. (…)
önkormányzati rendelet tervezet
Általános indokolása
Helyi közösségi elvárás, hogy az önkormányzat eredeti jogalkotói hatáskörében megalkossa azokat a helyi
jogszabályokat, amelyek előmozdítják a helyi közmegbecsülést, helyi identitás tudatot előmozdító, pozitív társadalmi
konvenciókat is megvalósító közösségi gondolkodást.
Részletes indokolás
Az rendelet jelzését és bevezetőjét a hatásköri és felhatalmazást adó jogszabályok alapozzák meg. Magyarország
Alaptörvényének 32. cikk (1) bekezdésének i) pontja szerint a helyi önkormányzat a helyi közügyek intézése körében
törvény keretei között önkormányzati jelképeket alkothat, helyi kitüntetéseket és elismerő címeket alapíthat;…
34

Magyarország címerének és zászlajának használatáról, valamint állami kitüntetéseiről szóló 2011. évi CCII. törvény
(továbbiakban: Kit.tv.) 24. § (9) bekezdése szerint felhatalmazást kap a helyi önkormányzat képviselő-testülete, hogy
rendeletben szabályozza az elismerés alapítását, az elismerés elnevezését, fajtáit, az elismerésben részesíthető
személyek körét, az évente adományozható elismerések számát, az elismerés leírását, az adományozás feltételeit
és rendjét, valamint az elismerés viselésének rendjét, továbbá a díjjal járó jutalom mértékét, formáját és járadék
esetében annak időtartamát.
A Kit.tv. 22. § (1) d), (2) bekezdése szerint az önkormányzat által alapított elismerés …elnevezésében és külső
formájában nem hasonlíthat az állami kitüntetésekhez, valamint a Kossuth-díjhoz és a Széchenyi-díjhoz.
Ezen túl a Kit.tv. 23. § (1) és (9) bekezdése szerint az önkormányzat elismerést akkor adományozhat, ha a
felhatalmazás alapján alkotott rendeletben szabályozza az elismerés alapítását, az elismerés elnevezését, fajtáit, az
elismerésben részesíthető személyek körét, az évente adományozható elismerések számát, az elismerés leírását,
az adományozás feltételeit és rendjét, valamint az elismerés viselésének rendjét, továbbá a díjjal járó jutalom
mértékét, formáját és járadék esetében annak időtartamát.
A fentiekből az következik, hogy az önkormányzat az Alaptörvény szerint eredeti jogalkotói hatásköréből
következően önkormányzati jelképeket alkothat, helyi kitüntetéseket és elismerő címeket alapíthat, azonban a Kit.tv.
felhatalmazást adó és kapcsolódó rendelkezései szerint ezt csak akkor teheti meg, ha a törvény előírásai szerint
helyi rendeletben szabályozásra kerül.
Az új rendelet jelzésénél praktikusan a rendelet alapcéljára utaló rövid és tömör megjelölést alkalmaz.
Az 1. § indokolása:
Rendelkezik az önkormányzat által, Gyomaendrőd fejlődését szolgálók megbecsülését és elismerését hivatott,
megújított kitüntetések és elismerések alapításáról.
Kifejezi, hogy Gyomaendrőd Várossá avatására alapított, és harmincéves évfordulójára megújított Gyomaendrőd
Díszpolgára, valamint a Gyomaendrődért Díj kitüntetés Gyomaendrőd érdekében tett legkiemelkedőbb különleges
érdemek, kimagasló életművek, nemzetközi téren szerzett jelentős értékek elismerésére szolgál. Ezen túl kimondja,
hogy a Gyomaendrődért Elismerő Oklevél elismerés, az oktatásban és nevelésben, a kultúrában és művészetben, a
katasztrófa- és rendvédelemben, az egészségügyben, a szociális munkában, a gyermek- és családvédelemben, a
sportban, a környezet- és természetvédelemben, valamint a közellátásában, közszolgáltatásában és a
közszolgálatban végzett kiemelkedő munkásságok és szakmai érdemek elismerésére szolgál.
Az 2-4. § indokolása:
Rendezi az egyes kitüntetés típus küldetését és tisztázza a két kitüntetés viszonyát. A rendelkezések két olyan
magas rangú helyi erkölcsi elismerést hoznak létre, amelyből az egyik rendeltetése szerint olyan személyeknek
adományozható, akiknek valamilyen kapcsolatuk és kötődésük van hozzánk, de már nem élnek itthon (díszpolgár), a
másik pedig azoknak, akik itthon végzett évtizedes munkásságukkal, életművükkel járultak hozzá a város
fejlődéséhez, esetleg egyszeri, de nagyon kiemelkedő országos vagy nemzetközi mértékű teljesítménnyel juttatták
ismertségéhez Gyomaendrődöt.
A további részletszabályok meghatározzák az adományozás módját, mértékét, továbbá azokat az erényeket,
amelyek megléte estén adományozható a kitüntetés.
Rendelkezik továbbá a kitüntetés tartalmáról és arról, hogy egy azon személynek egy kitüntetési kategória csak
egyszer adományozható.
Az 5. § indokolása:
Kimondja, hogy mennyi szakterületi önkormányzati elismerés milyen szakterületeken elért szakmai erények után
adományozható. évente, milyen mennyiségben. Rendelkezik továbbá az évente adható elismerések számát és az
elismeréssel járó juttatást.
A 6. § indokolása:
Meghatározza, hogy a díszpolgári cím és emlékplakett kitüntetés általában a március 15-i nemzeti ünnep alkalmából
adományozható. A korábbiaktól eltérő időpontot a várossá avatás napjának közelsége indokolja. Gyomaendrőd
2019-ben 30 éve város. Március elseje a „Város Napja”, így – összhangban az évforduló kapcsán megújított
kitüntetésekkel és elismerésekkel – adja magát az, hogy az év legelső és legszebb nemzeti ünnepén legyenek
adományozhatóak a kitüntetések. A kora tavaszi adományozás lehetőséget ad egy lezárt évet követő érdemek
alapján történő kitüntetésre és egyéb eseményekhez kapcsolódó elismerésre (pl. új értéktárak gondozóinak
elismerése, közszolgálatból nyugdíjba vonulók köszöntése stb.)
A rendelet szakasza lehetővé teszi, hogy a város életét jelentősen meghatározó esemény évében a polgármester
javaslatára fentiekben foglalt mértéktől és időponttól is el lehessen térni.
A kitüntetéseket ünnepi képviselő-testületi ülésen, vagy az alkalomhoz méltó ünnepi körülmények között kell
átnyújtani a polgármester által.
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Elrendeli, hogy a díszpolgári cím kitüntetés adományozását a városházán elhelyezett dísztáblán, az adományozott
nevének és az adományozás évének felvésésével kell megörökíteni. Kimondja, hogy az önkormányzati
kitüntetésekről és a szakterületi önkormányzati elismerésekről a jegyző nyilvántartást vezet.
Az 7. § indokolása:
Szabályozza, hogy a kitüntetések adományozására kik tehetnek javaslatot. A javaslatot tehető kört nem szűkítve,
egyszerűsíti a szabályt azzal, hogy elsősorban a képviseleti demokrácia közjogi méltóságai, a polgármester, a
képviselő-testület tagjai, továbbá az önkormányzat alap pillérei, magát a helyi közösséget alkotó civil szervezetek
[jogi személyek, gazdálkodó szerveztek] és a polgárok egyéb közösségei tehessenek javaslatot.
Meghatározza, hogy a javaslat csak írásban, meghatározott időpontig nyújtható be a részletezett követelményeknek
megfelelően. Ennek célja, hogy az ajánlások kellően átgondoltak, a döntést elősegítő információkkal ellátottak és
megalapozottak legyenek.
Az 8. § indokolása:
Az önkormányzat megnyitja annak lehetőségét, hogy az adományozott kitüntetés megvonható legyen. A megvonási
eljárásra az adományozásra irányadó szabályok követését rendeli el.
A 9. § indokolása:
A záró rendelkezés rendelkezik a hatálybalépésről és az előző, azonos tárgyú rendelet hatályon kívül helyezéséről.
A rendelet, szimbolikus célzattal, 2019. március 1-én, Gyomaendrőd várossá avatásának 30-ik évfordulóján lép
hatályba, azzal, hogy az új rendelet szerinti elismerések március 15-i időpontban történő adományozást csak 2020tól lehet alkalmazni. A látszólagos ellentmondást a 6. § (2) bekezdése oldja fel. A hatályba léptetési időpont, a
szimbolikus jellegén túl, kellő felkészülési időt is biztosít a helyi jogszabály megismerésére és alkalmazására.
A kegyeleti kérdéseket szabályozó rendelet módosítása technikai jellegű.
Az SZMSZ módosításával felhatalmazást ad a polgármesternek, hogy a kitüntetések átnyújtásához és más
eseményekhez kapcsolódó protokolláris részletszabályokat szabályzatban rögzítse.
Normaszöveg javaslat:
…./2018. (…) önkormányzati rendelet
az önkormányzati kitüntetések és elismerések alapításáról és adományozásának rendjéről
(Tervezet)
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország címerének és zászlajának
használatáról, valamint állami kitüntetéseiről szóló 2011. évi CCII. törvény 24. § (9) bekezdésében kapott
felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk. (1) bekezdés i) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a
következőket rendeli el:
1. Általános rendelkezések
1. § (1) Gyomaendrőd Város Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) Gyomaendrőd fejlődését szolgálók
megbecsülésére és elismerésére az alábbi megújított kitüntetéseket és elismeréseket alapítja:
a) Gyomaendrőd Díszpolgára cím;
b) Gyomaendrődért díj;
c) Gyomaendrődért Elismerő Oklevél
(2) Gyomaendrőd Várossá avatására alapított, és harmincéves évfordulójára megújított Gyomaendrőd Díszpolgára
cím (továbbiakban: díszpolgári cím), valamint a Gyomaendrődért díj (továbbiakban: pro urbe díj) kitüntetések,
Gyomaendrőd érdekében tett legkiemelkedőbb különleges érdemek, kimagasló életművek, nemzetközi téren
szerzett jelentős értékek elismerésére szolgál.
(3) A Gyomaendrődért Elismerő Oklevél (a továbbiakban: szakterületi elismerő oklevél) az oktatásban és
nevelésben, a kultúrában és művészetben, az egészségügyben, a szociális munkában, a gyermek- és
családvédelemben, a sportban, a környezet- és természetvédelemben, a katasztrófa- és rendvédelemben, valamint
a közellátásában, közszolgáltatásában és a közszolgálatban végzett kiemelkedő munkásságok és szakmai érdemek
elismerésére szolgál.
2. Önkormányzati kitüntetések és elismerések
2. § (1) A díszpolgári cím annak a Gyomaendrődhöz kötődő személynek adományozható, aki a várossal tartós és
szoros kapcsolatot ápoló hazai vagy nemzetközi szaktekintélyként, mecénási szerepvállalóként járult hozzá a
társadalmi, gazdasági, tudományos, művészeti vagy irodalmi életének fejlődéséhez, múltunk megőrzéséhez,
továbbá az egészségügy, az oktatás, a közművelődés és a sport területén kiemelkedő tevékenységet végezve és
eredményt elérve közmegbecsülést szerzett.
(2) A díszpolgári cím posztumusz is adományozható.
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(3) Évente 1 díszpolgári cím adományozható.
(4) A díszpolgári cím az 1. mellékletben meghatározott tartalmú díszoklevélből és éremből áll.
3. § (1) Pro urbe díj annak a személynek, közösségnek adományozható, amelyik Gyomaendrődön kifejtett évtizedes
munkásságával, a gazdaság, a kutatás, a közigazgatás, a szolgáltatás, az egészségügy, a tudományok, a
közoktatás, a környezetvédelem, a kultúra és a művészetek területén Gyomaendrőd fejlődése érdekében
kiemelkedő eredményességű, maradandó értékű tevékenységet végzett; a város értékeinek hazai és külhoni
megismertetésében, valamint kapcsolatainak gazdagításában elévülhetetlen érdemeket szerzett.
(2) Az pro urbe díj posztumusz is adományozható.
(3) Évente legfeljebb 2 pro urbe díj adományozható.
(4) A pro urbe díj az 1. mellékletben meghatározott tartalmú díszoklevélből és plakettből áll.
4. § A díszpolgári cím és a pro urbe díj ismételten nem adományozható.
5. § (1) Szakterületi önkormányzati elismerés a következő szakterületeken elért kimagasló szakmai érdemek
elismeréséért adományozható:
a) oktatás és nevelés,
b) kultúra és művészet,
c) egészségügy,
d) szociális munka,
e) gyermek- és családvédelem,
f) sport
g) környezet- és természetvédelem,
h) katasztrófa- és rendvédelem,
i) közellátás és közszolgáltatás
j) közszolgálat
(2) A szakterületi önkormányzati elismerésből évente legfeljebb 4 adományozható.
(3) A szakterületi önkormányzati elismerés az 1. mellékletben meghatározott tartalmú díszoklevélből és
ajándéktárgyból áll.
6. § (1) Az önkormányzati kitüntetések és elismerések (a továbbiakban: kitüntetések) a március 15-ei nemzeti ünnep
alkalmából adományozhatók.
(2) A város életét jelentősen meghatározó esemény évében a polgármester javaslatára a 2. § (3) és a 3. § (3)
bekezdésben foglalt mértéktől és az (1) bekezdésben foglalt időponttól is el lehet térni.
(3) A kitüntetéseket ünnepi képviselő-testületi ülésen, vagy az alkalomhoz méltó ünnepi körülmények között a
polgármester nyújtja át.
(4) A díszpolgári cím adományozását a városházán elhelyezett dísztáblán, az adományozott nevének és az
adományozás évének felvésésével kell megörökíteni.
(5) A kitüntetések adományozásáról a jegyző nyilvántartást vezet.
3. A kitüntetések adományozásának rendje
7. § (1) A kitüntetések adományozására a polgármester, a képviselő-testület tagjai, civil szervezetek és a polgárok
egyéb közösségei tehetnek javaslatot.
(2) A javaslat csak írásban, legkésőbb az adományozás napját megelőző 45. napig nyújtható be.
(3) A kitüntetés adományozását indítványozó javaslatot olyan részletes indokolással kell ellátni, amelyből
megismerhető a kitüntetésre felterjesztett személy vagy szervezet adata, elérhetősége, az ajánlott személy vagy
szervezet életútja, tevékenysége, valamint a 2. § (1) bekezdésében, a 3. § (1) bekezdésében és az 5. § (1)
bekezdésében foglalt erények és annak a városra gyakorolt jelentősége, valamint az ajánló neve, elérhetősége és
kézjegye.
(4) Az adományozási javaslat benyújtásának naptár szerinti határnapjáról a polgármester felhívást tesz közzé.
(5) A kitüntetési javaslat alaki megfelelőségét a bizottságok vizsgálják meg, és javaslatot tesznek a formailag nem
megfelelő elutasításáról.
(6) A Képviselő-testület a kitüntetések odaítéléséről a benyújtott javaslatok szavazásra bocsájtásával legkésőbb az
adományozás napját megelőző 15. napig dönt.
8. § (1) A kitüntetés megvonható attól, aki arra érdemtelenné vált.
(2) A kitüntetés megvonására az adományozásra vonatkozó eljárási szabályokat kell alkalmazni.
4. Záró rendelkezések
9. § (1) Ez a rendelet a (2) bekezdésben foglalt kivétellel 2019. március 1-én lép hatályba.
(2) A 6. § (1) bekezdése 2020. január 1-én lép hatályba.
(3) Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testületének a kegyeleti kérdésekről szóló 12/2007. (II. 26.)
önkormányzati rendeletének 1. § e) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
"e) Gyomaendrőd Díszpolgára vagy Gyomaendrődért Díj kitüntetettje;”
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(4) Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testületének a Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és
Működési Szabályzatáról szóló 12/2013. (V. 10.) önkormányzati rendeletének 8. §-a kiegészül a következő (3)
bekezdéssel:
„8. § (3) A nemzeti és városi ünnepekhez, nemzetközi kapcsolatokhoz, az ünnepi képviselő-testületi ülésekhez, a
kitüntetések és elismerések átnyújtásához, a kegyeleti kérdésekhez, továbbá az egyéb önkormányzati
rendezvényekhez kapcsolódó protokolláris részletszabályokat a polgármester szabályzatban rögzíti.”
(5) Hatályát veszti a "Gyomaendrőd Díszpolgára" cím, valamint a "Gyomaendrődért” kitüntető emlékplakett
alapításáról és adományozásáról szóló 12/1991. (X. 30.) önkormányzati rendelet.
1. melléklet a …/2018. (…) önkormányzati rendelethez”
1. Gyomaendrőd Díszpolgára kitüntetés leírása
a) A díszpolgári oklevél C/3 ívméretű fekvő tájolású, középen függőlegesen félbehajtott fényes műnyomó lap jobb
oldalán a kneri nyomdai hagyományokat idéző színes szegélyben a következő feliratot tartalmazza fekete színben:
Díszpolgári Oklevél; Gyomaendrőd Város Önkormányzata ….. a város érdekében kifejtett kimagasló tevékenységért
megbecsülése és tisztelete jeléül Gyomaendrőd Díszpolgára címet adományozza. Dátum, a polgármester és jegyző
aláírása. Az oklevél felirata fölött színes nyomtatban Szereday Ilona grafikusművész tervezte városcímer grafikája.
b) Ezüst érem díszdobozban: 40 mm átmérőjű 2,7 mm peremvastagságú ezüst érem mindkét oldalán klasszikus
szegélydíszítéssel, köriratban a [Gyomaendrőd Város Díszpolgára], középen a kitüntetést szimbolizáló dombormű
pl. a hivatalos címer, vagy a város logója, esetleg egyedi alkotás. Hátoldalán a [Gyomaendrőd Város megbecsülése
és tisztelete jeléül] domborított (vagy mélyített) szöveg alatt lévő a üres területen adományozáskor a következő
vésetet kell elhelyezni: [… részére], továbbá az [adományozás éve]
c) Az oklevéltartót és a díszdobozt azonos anyagválasztású borítás takarja a városzászló színében, annak ezüst
rojtját szimbolizáló ezüst oklevélszorító zsinórral.
2. Gyomaendrődért Díj kitüntetés leírása
a) Az pro urbe díj oklevél C/3 ívméretű fekvő tájolású, középen függőlegesen félbehajtott fényes műnyomó lap jobb
oldalán a kneri nyomdai hagyományokat idéző színes szegélyben a következő feliratot tartalmazza fekete színben:
Oklevél; Gyomaendrőd Város Önkormányzata ….. részére a településfejlesztésben végzett kiváló munkáért,
kimagasló társadalmi- és közéleti tevékenységéért, Gyomaendrődért Díjat adományozza. Dátum, a polgármester és
jegyző aláírása. Az oklevél felirata fölött színes nyomtatban Szereday Ilona grafikusművész tervezte városcímer
grafikája.
b) Pro urbe díj díszdobozban: 80 mm átmérőjű 5 mm peremvastagságú, sima hátoldalú bronz plakett dombormű,
mely az aljára zsinórral rögzített, városi címerrel nyomott viasz pecsétes pergamen oklevelet ábrázol rajta díszes
domborítással ellátott [GyomaEndrődért] felirattal. Adományozáskor a hátoldalán a következő vésetet kell elhelyezni:
[… részére], továbbá az [adományozás éve]. A plakett Gáti Gábor szobrászművész alkotása.
c) Az oklevéltartót és a díszdobozt azonos anyagválasztású borítás takarja a városzászló színében, annak ezüst
rojtját szimbolizáló ezüst oklevélszorító zsinórral. „
3. Gyomaendrődért Elismerő Oklevél leírása
a) Az oklevél tartalmazza az adományozó megnevezését, a szakterületi önkormányzati elismerés megnevezését, a
város címerét, a szakterületi önkormányzati elismerésben részesült nevét, az adományozás keltét, a polgármester
és a jegyző aláírását, továbbá az önkormányzat hivatalos bélyegzőjének lenyomatát.
b) A szakterületi elismerő oklevéllel adományozandó ajándéktárgy a szakterületet kifejező egyedi készítésű
plasztika, emléktábla vagy használati tárgy.
Tisztelt Képviselő-testület!
Az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság, az előterjesztésben foglalt elvek és
indokok alapján, a rendelet normaszövegét előkészítő szakértői munkacsoport munkája szerinti normaszövegjavaslatot ajánlja első fordulós megvitatásra.

[1] 33/1992 jelzésű rendelet 15.000 forintra emelte az emlékplakett kitüntetéssel járó pénzjuttatást,
12/1994 jelzésű rendelet szerint az emlékplakett posztumusz is adományozható,
6/1996 jelzésű rendelet szerint az emlékplakettel már nem jár pénzjuttatás,
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39/1999 jelzésű rendelet szerint az emlékplakett tulajdonosát halála esetén díszsírhely illeti meg,
10/2001 jelzésű rendelet szerint díszpolgári címből egy, emlékplakettből négy adományozható és a vele járó
pénzjuttatás összege 50.000 forint,
26/2004 jelzésű rendelet szerint díszpolgári címből egy, emlékplakettből három adományozható és a vele járó
pénzjuttatás helyett egy aranygyűrű jár,
32/2007 jelzésű rendelet szerint a főszabálytól eltérően Gyomaendrőd megalakulásának negyedszázados, illetve
ennek egész számú szorzatával kifejezhető évfordulós éveiben a díszpolgári címből kettő, az emlékplakettből négy
adományozható; továbbá bevezeti a szaktevékenységeket elismerő kitüntető oklevél kategóriákat.
38/2008 jelzésű rendelet eljárási kérdéseket szabályoz
20/2009 jelzésű rendelet szerint a jövőben egy helyett két szaktevékenységeket elismerő kitüntető oklevél
adományozható évente
40/2009 és 27/2010 jelzésű rendeletek eljárási kérdéseket szabályoztak
Döntéshozói vélemények
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
Döntési javaslat
"Helyi elismeréseket szabályozó önkormányzati rendelet alkotása (1. forduló)"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Rendelet alkotás, szabályozás
Az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, az önkormányzati kitüntetések és elismerések
alapításáról és adományozásának rendjéről szóló, Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi
Bizottság által beterjesztett normaszöveg-javaslatot alkalmasnak találja második fordulós vitára, majd azt követően
rendeletté alkotásra.
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
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6. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
Az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
2018. november 19-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező bizottság:

Helyi Esélyegyenlőségi Program 2018
Kürtiné Erdősi Klára, Weigertné Szilágyi Erika
Toldi Balázs polgármester
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
A hátrányos helyzetű társadalmi csoportok életkörülményeinek javítását szolgáló Helyi Esélyegyenlőségi Program
(HEP) elkészítését az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény
(Ebktv.) 31. §-a írja elő a települési önkormányzatok számára.
A HEP-et a települési önkormányzati köztisztviselők vagy közalkalmazottak készítik el az Ebktv. 31 § (5)
bekezdésének előírásai alapján. A programalkotás során törekedni kell a települési önkormányzat egyéb fejlesztési
terveivel, koncepcióival való összhangra.
A HEP helyzetelemzésből és intézkedési tervből áll, amelyet a települési önkormányzat ötévente, öt év időtartamra
fogad el, kétévente felülvizsgálja. Elkészítésének szempontjait, az esélyegyenlőségi területeket és a HEP
célcsoportjait a helyi esélyegyenlőségi programok elkészítésének szabályairól és az esélyegyenlőségi mentorokról
szóló 321/2011. (XII. 17.) Korm. rendelet tartalmazza.
A helyi esélyegyenlőségi program elkészítésének részletes szabályairól szóló 2/2012. (VI. 5.) EMMI rendelet 1. és 2.
számú melléklete rögzíti azokat a statisztikai mutatókat, adatokat és tartalmi elemeket, amelyek a HEP
elkészítésének alapját képezik.
A HEP Intézkedési Terve (HEP IT) a helyzetelemzés során feltárt problémák komplex kezelése érdekében
szükséges intézkedéseket tartalmazza az Ebktv. 31. §. (2) bekezdése szerint. A HEP IT-t a 2/2012. (VI. 5.) EMMI
rendelet 3. számú mellékletében található forma szerint kell elkészíteni.
A fenti jogszabályoknak megfelelően 2013 évben készült el az első Helyi Esélyegyenlőségi Program, mely
felülvizsgálati anyagait 2015 és 2017 években terjesztettük a Képviselő-testület elé.
Ebben az évben ismételten teljesen új HEP-et kellett készíteni, a fent ismertetett jogszabályokra, útmutatásokra
alapozva. Az új HEP-et a Képviselő-testületnek 2018. december 31-ig szükséges jóváhagyni.
A Képviselő-testület 2018. október 31-én tartott ülésén került sor a HEP Intézkedési Tervének (HEP IT)
egyeztetésére és elfogadására. A HEP helyzetelemzés része is elkészült, a teljes dokumentumot áttekintés és
jóváhagyás céljából megküldtünk a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság Békéscsabai Kirendeltségén
működő esélyegyenlőségi mentornak.
Az esélyegyenlőségi mentor a megküldött dokumentumot nagyon jó szakmai, minőségi programként értékelte, mely
megfelel a jogszabályi előírásoknak – a Képviselő-testület ülésére történő előterjesztését javasolja.
Kérjük a Tisztelt Képviselő-testületet, szíveskedjen a mellékelt Helyi Esélyegyenlőség Program 2018. dokumentumot
véleményezni és jóváhagyni!
Döntéshozói vélemények
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
Döntési javaslat
"Helyi Esélyegyenlőségi Program 2018"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: ÁLTALÁNOS ÜGYEK
Az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megismerte és elfogadja a Gyomaendrőd Város Helyi
Esélyegyenlőségi Programja 2018 dokumentumban foglaltakat.
Határidők, felelősök:
Határidő: 2018. 11. 29.
Felelős: Toldi Balázs
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Hivatali felelős: Petényi Roland
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Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)
Bevezetés
Összhangban az Egyenlő Bánásmódról és az Esélyegyenlőség Előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény,
a helyi esélyegyenlőségi programok elkészítésének szabályairól és az esélyegyenlőségi mentorokról szóló
321/2011. (XII. 27.) Korm. rendelet és a helyi esélyegyenlőségi program elkészítésének részletes
szabályairól szóló 2/2012. (VI. 5.) EMMI rendelet rendelkezéseivel, Gyomaendrőd Város Önkormányzata a
…/…. (…..) Gye. Kt. határozatával jóváhagyott Esélyegyenlőségi Programban rögzíti az esélyegyenlőség
érdekében szükséges feladatokat.
Az önkormányzat vállalja, hogy az elkészült és elfogadott Esélyegyenlőségi Programmal összehangolja a
település más dokumentumait 1, valamint az önkormányzat fenntartásában lévő intézmények
működtetését. Vállalja továbbá, hogy az Esélyegyenlőségi Program elkészítése során bevonja partneri
kapcsolatrendszerét, különös tekintettel a köznevelés állami és nem állami intézményfenntartóira.
Jelen helyzetelemzés az Esélyegyenlőségi Program megalapozását szolgálja.
Gyomaendrőd Város Önkormányzata a Helyi Esélyegyenlőségi Program készítésébe bevonta az érintett
célcsoportokkal foglalkozó intézmények munkatársait is.

1
Költségvetési koncepció, Gazdasági program, Szolgáltatástervezési koncepció, Integrált Településfejlesztési Stratégia
Településrendezési terv

A település bemutatása
Gyomaendrőd 1982. január elsején Gyoma és Endrőd Nagyközségek egyesülésével jött létre.

Gyomaendrőd 1989. március elején nyert városi rangot, kisvárosi jellegű település, központi
belterületből és két sűrűn lakott külterületből - Öregszőlő és Nagylapos -, valamint egyéb tanyás
térségből áll. A város külterületeivel együtt 30.394 km2-en terül el, melyből a belterület 1.120 km2. A
lakosság száma 2018. január elsején 13.561 fő, a népsűrűség 12,11 fő/km2.
Magyarország délkeleti részén, Békés megye északi felében, a Hármas-Körös partján található a kisváros, a
Hármas-Körös bal partján fekszik. Az 1710-es években a város újratelepülése közvetlenül a folyómeder
szélén lévő mintegy 10 hektár kiterjedésű magaslaton indult meg. A város belterületének mintegy 80 %-a
85 méterrel a tengerszint felett fekszik. A külterület a bal parton részben a békés-csanádi löszháthoz
tartozik, magassága 85 méter. A jobb parti térség már lényegesen mélyebb fekvésű, 84 méteres
magasságával a Körösök menti mély-ártér része. A csapadékviszonyokra az évi 500 mm-es átlag a jellemző,
de az északi részeken 300 mm-es évi csapadék is előfordul. E terület már az ország legszélsőségesebb
éghajlatú részéhez tartozik.
Gyomaendrőd a Nagykunság és a Sárrét közvetlen szomszédságában helyezkedik el. A városon a 46. számú
főút és a Budapest-Lőkösháza vasútvonal halad keresztül. Budapesttől 160 kilométerre fekszik, elérhető
autóval a 46-os főközlekedési útvonalon Mezőtúr és Mezőberény felől, illetve a 44-es számú főútról Szarvas
és Kondoros felől, valamint a 4-es főútról Kisújszállás – Dévaványa irányból.
A reformkori folyamszabályozások, valamint a Körösök természetalakító tevékenysége során kialakult
tájforma a megye, s így Gyomaendrőd egyik legszebb természeti értéke. A folyó nyugodt folyású, víztükre
mintegy 100 méter széles, a víz mélysége átlagosan 6 méter, az ország egyik legtisztább vizű folyója. A
Hármas-Körös több mint kétezer hektáros hullámtere természetvédelmi terület, amely szabadon
látogatható. A festői partszakaszokkal, füzesekkel kísért holtágak fürdésre, horgászatra és vízi sportokra
csábítják a látogatókat. A romantikus ártéri erdők, ligetek, vízpartok valódi pihenést kínálnak a
természetkedvelő turistáknak.
Gyomaendrőd nemcsak természeti szépségeivel, hanem az országban egyedülállóan gazdag kulturális
értékeivel is büszkélkedhet. Itt található a Kner Nyomdaipari Múzeum, az ország egyetlen ilyen jellegű
ipartörténeti gyűjteménye. A művészetkedvelők a városi képtárban találkozhatnak a városhoz kötődő
alkotók műveivel. Az Endrődi Tájház épületében a korabeli parasztbútorzattal és más tárgyi emlékekkel
ismerkedhetnek meg.
Az Erzsébet liget szépen parkosított környezetében található a város termálfürdője, melynek értékes
gyógyvize számos betegség gyógyítására alkalmas. A 2003-ban teljesen felújításra kerülő Liget Fürdő 62
Celsius-fokos vizét 1960-ban gyógyvízzé nyilvánította az Egészségügyi Minisztérium.

A DAOP.-2.1.1/J-12-2012-0007 projekt jelentős turisztikai fejlesztések megvalósítását tette lehetővé, mely
nemcsak az idelátogató turisták, hanem a helybéliek számára is kikapcsolódási, pihenési lehetőségeket
kínál.
A fejlesztés három területen valósult meg: vallási turizmushoz, ökoturisztikai, történelmi és kulturális
örökséghez kapcsolódóan.
A létrehozott projektelemek: Szent Antal zarándokszálláshely, Szent László Szabadidő- és Kulturális Park,
egy vízre benyúló kiállító- és rendezvénytér, Szent László kerékpáros és gyaloghíd, Erzsébet ligeti tanösvény,
kilátó, a „Körös Látogatóközpont”, „Bárka Látogatóközpont”, „Szent Antal” kenyérsütő háza.
A lakosság száma 2017-ben 13 060 fő. A helyi népesség döntő többsége magyar nemzetiségű. Kisebb
számban megtalálható a magukat a német nemzetiséghez tartozónak vallók száma, valamint a cigány
etnikai kisebbség. E cigány közösség 1995 óta, míg a német 1998. óta önálló nemzetiségi önkormányzattal
rendelkezik.
2013. január 1-jével Gyomaendrőd járási székhely lett. A város területén a mezőgazdasági egyéni és társas
vállalkozások biztosítják az itt élő lakosság többségének a megélhetését. Az ipari területen megjelenik a
cipő- és nyomdaipar, de számos egyéb területen, így a faiparban, élelmiszer feldolgozóiparban található
meghatározó számú vállalkozás. A fejlődő és korszerűsödő kereskedelem és szolgáltatás egyes területeken
európai színvonalú ellátást kínál az itt élő emberek és átutazók számára.
A város legnagyobb munkaadója az önkormányzat, amely a gyermekjóleti, szociális, egészségügyi, sport- és
kulturális területen nyújt megélhetést a helyi humán értelmiség számára és korszerű szolgáltatást a város és
térsége lakosságának.
A 13 ezres lakosú Körös-parti városon a 46. számú főút és a Budapest-Lőkösháza vasútvonal halad keresztül.
A kiváló közlekedési adottságok, a befektetőknek kínált lehetőségek és feltételek, a vendéglátás, pihenés és
szórakozás változatos palettája vonzóvá teheti e várost a gazdasági élet szereplőin túl a szabadidejüket
eltöltő vendégek számára.
A lakónépességre vonatkozó táblázat adatai alapján a lakónépesség száma a településen folyamatosan
csökken. Míg 2013-ban 13 456 fő élt Gyomaendrődön, addig 2016-ban a lakónépesség száma már csak 12
999 fő volt.
Az alábbiakban a település demográfiai adatait mutatjuk be.
1. számú táblázat - Lakónépesség száma az év
végén
Év

Fő (TS 0101)

2013
13 456
2014
13 295
2015
13 133
2016
12 999
2017
13 060
Forrás: TeIR, KSH-TSTAR

Változás
99%
99%
99%
100%

Az állandó népesség száma Gyomaendrőd esetében több mint a lakónépesség. A nők száma, aránya a
férfiak arányához közel azonos az egyes korcsoportok esetében. Szembetűnő különbséget a 65 év feletti
korosztálynál láthatunk, ahol a nők aránya 61 %, míg a férfiak aránya csak 39 %.
2.1 számú táblázat – Állandó népesség (a 2016-os év adatai)

Fő

Korcsoport

Állandó népesség száma (nők TS 0302, férfiak TS 0301)
0-2 évesek (összes száma TS 0305, aránya TS 0316)
0-14 éves (nők TS 0307, férfiak TS 0306)
15-17 éves (nők TS 0309, férfiak TS 0308)
18-59 éves (nők TS 0311, férfiak TS 0310)
60-64 éves (nők TS 0313, férfiak TS 0312)
65 év feletti (nők TS 0315, férfiak TS 0314)
Forrás: TeIR, KSH-TSTAR

Az állandó
népességből a
megfelelő
korcsoportú nők és
férfiak aránya (%)

Nők
7 093
n.a
839
205
3 714
603
1 732

Férfiak
6 600
n.a
919
206
3 853
515
1 107

Összesen
13 693
337
1 758
411
7 567
1 118
2 839

Nők
Férfiak
51,80% 48,20%
2,46%
6,13%
6,71%
1,50%
1,50%
27,12% 28,14%
4,40%
3,76%
12,65%
8,08%

Az öregedési index alapján megállapítható, hogy a település elöregedő, a mutatószám évről-évre magasabb
értéket mutat. Ebből az adatból is látható, hogy városunkban az idősebb lakosság fokozottabb ellátására
van szükség.
3. számú táblázat – Öregedési index

Év

65 év feletti állandó
lakosok száma (fő)
(TS 0328)

0-14 éves korú állandó
lakosok száma (fő)
(TS 0327)

Öregedési index
(%)

1 818
1 800
1 808
1 758
1 743

151,10%
153,17%
154,98%
161,49%
163,74%

2013
2 747
2014
2 757
2015
2 802
2016
2 839
2017
2 854
Forrás: TeIR, KSH-TSTAR

A belföldi vándorlások táblázat negatív egyenleget mutat, tehát többen vándorolnak el a településről, mint
ahányan ide települnek. A 2013. évi kiugró értékhez képest az évek során csökkent a mutató értéke. Bár
2016-ban ismét 200 feletti volt az elvándorlás, ebben az évben az odavándorlások magas számának
köszönhetően a különbség értéke jelentősen csökkent.

4. számú táblázat - Belföldi vándorlások

Év

Állandó jellegű
odavándorlás
(TS odavándorlás 0601)

Elvándorlás
(TS elvándorlás 0601)

Egyenleg

Állandó oda-, és
elvándorlások
különbségének 1000
állandó lakosra vetített
száma
(TS 0602)

200
178
189
207
n.a

-45
-10
-20
-15
#ÉRTÉK!

-3,2
-0,72
-1,45
-1,1
n.a

2013
155
2014
168
2015
169
2016
192
2017
n.a
Forrás: TeIR, KSH-TSTAR

A természetes szaporodás adatai szerint a halálozások száma jelentősen – esetenként többszörösen –
magasabb, mint a születések száma. Ebből az adattáblából is jól látható, hogy városunk lakossága
elöregedő, mely tényre fokozott figyelmet kell fordítani esélyegyenlőségi szempontból is.

5. számú táblázat - Természetes szaporodás

Év

Élve születések száma
(TS 0701)

2013
97
2014
109
2015
97
2016
112
2017
n.a
Forrás: TeIR, KSH-TSTAR

Halálozások száma
(TS 0702)

Természetes
szaporodás (fő)

195
229
238
192
n.a

-98
-120
-141
-80
#ÉRTÉK!

Értékeink, küldetésünk
Az esélyegyenlőség alapelv, mely szerint minden ember egyenlő. Biztosítani kell, hogy ne érhessen senkit
közvetlen, vagy közvetett diszkrimináció, hátrányos megkülönböztetés bőrszíne, neme, anyanyelve,
életkora, faji, vallási, politikai hovatartozása vagy más véleménye, nemzeti vagy társadalmi származása
miatt, születési, vagyoni vagy egyéb helyzete, fogyatékossága kapcsán.
Gyomaendrőd Város Önkormányzata elkötelezett amellett, hogy a település lakói számára minőségi,
mindenki számára egyenlően elérhető szolgáltatásokat nyújtson és hozzájáruljon a polgárok
esélyegyenlőségének biztosításához, életszínvonalának emeléséhez.
Az esélyegyenlőség érték, mely a település minden lakója számára fontos. Érvényesítésének kötelezettségét
jogszabály határozza meg, emellett érdekünk is, hogy biztosítsuk a város lakóinak a közszolgáltatásokhoz
való egyenlő esélyű hozzáférést és az életminőség javításának lehetőségét.
Az önkormányzat az esélyegyenlőséget munkáltatóként, szolgáltatásai révén és intézményfenntartóként is
érvényesíteni kívánja.
A településnek érdeke a szolidaritás erősítése, mely révén a hátrányos helyzetű csoportok társadalmi
integrációja, felzárkóztatása és érvényesülési lehetőségei elősegíthetők.
Olyan pozitív, méltányos és rugalmas felzárkóztatást elősegítő intézkedések kidolgozása és megvalósítása a
célunk, melyek tartós megoldást jelentenek a hátrányos helyzetű célcsoportok társadalmi, oktatási, képzési,
foglalkoztatási, egészségügyi és szociális életminőségi helyzetének javítása, a felzárkóztatás elősegítése
terén.

Célok
A Helyi Esélyegyenlőségi Program átfogó célja
Gyomaendrőd Város Önkormányzata az Esélyegyenlőségi Program elfogadásával érvényesíteni kívánja:
-

az egyenlő bánásmód, és az esélyegyenlőség biztosításának követelményét,

-

a közszolgáltatásokhoz történő egyenlő hozzáférés elvét,

-

a diszkriminációmentességet,

-

szegregációmentességet,

a foglalkoztatás, a szociális biztonság, az egészségügy, az oktatás és a lakhatás területén a helyzetelemzés
során feltárt problémák komplex kezelése érdekében szükséges intézkedéseket. A köznevelési
intézményeket – az óvoda kivételével – érintő intézkedések érdekében együttműködik az
intézményfenntartó központ területi szerveivel (tankerülettel).
A HEP helyzetelemző részének célja
Elsődleges célunk számba venni a 321/2011. (XII. 27.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdésében nevesített,
esélyegyenlőségi szempontból fókuszban lévő célcsoportokba tartozók számát és arányát, valamint
helyzetét a településen.
E mellett célunk a célcsoportba tartozókra vonatkozóan áttekinteni a szolgáltatásokhoz történő
hozzáférésük alakulását, valamint feltárni az ezeken a területeken jelentkező problémákat.
További célunk meghatározni az e csoportok esélyegyenlőségét elősegítő feladatokat, és azokat a
területeket, melyek fejlesztésre szorulnak az egyenlő bánásmód érdekében.
A célok megvalósításának lépéseit, azok forrásigényét és végrehajtásuk tervezett ütemezését az HEP IT
tartalmazza.
A HEP IT célja
Célunk a helyzetelemzésre építve olyan beavatkozások részletes tervezése, amelyek konkrét
elmozdulásokat eredményeznek az esélyegyenlőségi célcsoportokhoz tartozók helyzetének javítása
szempontjából.
További célunk meghatározni a beavatkozásokhoz kapcsolódó kommunikációt.
Szintén célként határozzuk meg annak az együttműködési rendszernek a felállítását, amely a
programalkotás és végrehajtás során biztosítja majd a megvalósítás, nyomon követés, ellenőrzés-értékelés,
kiigazítás támogató strukturális rendszerét, vagyis a HEP Fórumot és a hozzá kapcsolódó tematikus
munkacsoportokat.

A Helyi Esélyegyenlőségi Program Helyzetelemzése (HEP HE)
1. Jogszabályi háttér bemutatása
1.1 A program készítését előíró jogszabályi környezet rövid bemutatása
A helyi esélyegyenlőségi program elkészítését az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség
előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény (továbbiakban: Ebktv.) előírásai alapján végeztük. A program
elkészítésére vonatkozó részletszabályokat a törvény végrehajtási rendeletei,


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



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

alapján alkalmaztuk, különös figyelmet fordítva a


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



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



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



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



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



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



a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (továbbiakban: Nkntv.)

előírásaira.
1.2 Az esélyegyenlőségi célcsoportokat érintő helyi szabályozás rövid bemutatása.
A pénzbeli és természetbeni szociális ellátások rendszere 2015. március 1-től jelentős mértékben
átalakult. Az állam és az önkormányzat segélyezéssel kapcsolatos feladatai élesen elválasztásra kerülnek. A
helyi önkormányzatok felelőssége növekszik a helyi közösség szociális biztonságának erősítésében, a
települési támogatások biztosításában.
A kötelezően nyújtandó ellátásokat 2015. március 1-től a járási hivatalok állapítják meg. Ezek az ellátások a
következőek:
- aktív korúak ellátása,
- időskorúak járadéka,
- ápolási díj (alapösszegű, emelt összegű és kiemelt ápolási díj),

- közgyógyellátás (alanyi és normatív formák),
- egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság.
Egyéb támogatás biztosításáról a települési önkormányzatok döntenek. Az önkormányzatok által nyújtható
támogatás neve egységesen települési támogatás, amelynek jogosultsági feltételeit, típusait az
önkormányzatok határozhatják meg.
E támogatás keretében az önkormányzatok az általuk támogatandónak ítélt, rendeletükben szabályozott
élethelyzetekre nyújthatnak támogatást. Az önkormányzat kötelezettsége abban áll, hogy a települési
támogatásról rendeletet alkosson. Annak eldöntése, hogy e támogatás keretében milyen célokra, mely
feltételek teljesülése esetén milyen összegű támogatást nyújt, teljes mértékben az önkormányzat
mérlegelési jogkörébe tartozik.
Az Szt. által szabott egyetlen kötelezettség az, hogy a képviselő-testület a létfenntartást veszélyeztető
rendkívüli élethelyzetbe került, valamint az időszakosan vagy tartósan létfenntartási gonddal küzdő
személyek részére rendkívüli települési támogatást köteles nyújtani. A létfenntartást veszélyeztető
élethelyzet, a létfenntartási gond meghatározása az önkormányzat jogosultsága, hasonlóan az ilyen
helyzetekben nyújtandó támogatás összegének meghatározásához.
A települési önkormányzat képviselő-testületének a települési támogatás megállapításának, kifizetésének,
folyósításának, valamint felhasználása ellenőrzésének szabályairól szóló rendeletét legkésőbb 2015. február
28-áig kellett megalkotnia. Az esélyegyenlőségi célcsoportokat érintő helyi szabályozás a szociális ellátások
helyi szabályairól szóló 4/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelet.
Önkormányzatunk rendkívüli és rendszeres települési támogatást biztosít az arra szociálisan rászorult
személyek, családok számára:
- Az önkormányzat rendkívüli települési támogatást nyújt jövedelmi és vagyoni viszonyaiktól függetlenül
azoknak a személyeknek, akik nem várt események miatt létfenntartást veszélyeztető élethelyzetbe
kerülnek. A létfenntartást veszélyeztető élethelyzet olyan nem várt események, mint halál, betegség,
baleset, természeti katasztrófa bekövetkezése esetén kialakult élethelyzet, melyben a személyek, családok
mindennapi megélhetése kerül veszélybe.
- Az önkormányzat rendkívüli települési támogatást nyújt azoknak a személyeknek akik önmaguk illetve
családjuk átmeneti létfenntartásáról az alább felsorolt, alkalmanként jelentkező többletkiadás miatt más
módon nem tudnak gondoskodni és családjukban az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az
öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200 %-át (2018-ban 57.000.-Ft), és nem rendelkeznek
legalább 855.000.-Ft értékű ingó vagy ingatlan vagyonnal:
- a betegséghez kapcsolódó alkalmanként jelentkező többletkiadások enyhítésére,

- eseti magas gyógyszerköltség enyhítésére,
- az iskoláztatáshoz kapcsolódó alkalmanként jelentkező többletkiadások enyhítésére,
- a gyermek fogadásának előkészítéséhez valamint a válsághelyzetben lévő várandós anya
gyermekének megtartásához,
- Elemi kár bekövetkezése esetén a legszükségesebb ruházat, élelem, elemi bútorzat pótlására rendkívüli
települési támogatásban kell részesíteni azt a személyt, akinek családjában az egy főre jutó havi jövedelem
nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 300 %-át (2018. évben 85.500.-Ft)
és az elemi kárt szenvedett ingatlan a közös háztartásban élők a 12/2001. (I. 31.) Korm. rendelet 3. §-ában
meghatározott jogos lakásigényét nem haladja meg.
- Temetési költségek enyhítése címén rendkívüli települési támogatásban kell részesíteni azt az elhunyt
személy eltemettetéséről gondoskodó személyt, akinek családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem
haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 300 %-át (2018. évben 85.500.-Ft).
- Az Önkormányzat a téli, fűtési időszakban egyszeri alkalommal szilárd tüzelőanyag formájában
természetbeni támogatást biztosít annak a rászoruló személynek, akinek a családjában az egy főre jutó havi
jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200 %-át (2018. évben
57.000.-Ft) , és nem rendelkezik legalább 855.000.-Ft értékű ingó vagy ingatlan vagyonnal.
-Az Önkormányzat települési támogatásként települési gyógyszertámogatást nyújt a szociálisan rászoruló
személyek részére magas gyógyszerköltségük viseléséhez.
A települési gyógyszertámogatás
- rendkívüli támogatásként nyújtható, amennyiben a szociálisan rászoruló személy átmeneti
létfenntartásáról alkalmanként jelentkező magas gyógyszerköltsége
- rendszeres támogatásként nyújtható, amennyiben a szociálisan rászoruló személy időszakos vagy
tartós létfenntartásáról rendszeresen jelentkező magas gyógyszerköltsége miatt más módon nem
tud gondoskodni.
- Az Önkormányzat rendszeres települési támogatásként települési lakásfenntartási támogatást nyújt a
szociálisan rászoruló háztartások részére a háztartás tagjai által lakott lakás fenntartásával kapcsolatos
rendszeres kiadásaik viseléséhez:
- a villanyáram-, a víz- és a gázfogyasztás, a csatornahasználat és a szemétszállítás díjához,
- a lakbérhez vagy az albérleti díjhoz.

2. Stratégiai környezet bemutatása
2.1 Kapcsolódás helyi stratégiai és települési önkormányzati dokumentumokkal, koncepciókkal,
programokkal
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciója 2017. – 578/2017.
(XII. 14.) Gye. Kt. határozat
Gyomaendrőd Város Önkormányzata a szolgáltatástervezési koncepció elkészítésével meghatározta azokat
az alapelveket, irányokat és célokat, melyeket a település a szociális szolgáltatások biztosítása, fejlesztése
során követ, illetve amelyekkel orientálni kívánja a szociális szolgáltatások fejlesztésének további szereplőit.
A dokumentum átfogó képet nyújt a település ellátási kötelezettségének helyzetéről, a szociális
szükségletekről és a rendelkezésre álló lehetőségekről, a szolgáltatások fejlesztésének irányairól és a
feladatokról, továbbá felméri azokat a hiányokat, melyet a szociális szolgáltató rendszer a településen
jelenleg kezelni nem képes.

Gyomaendrőd Város Integrált Településfejlesztési Stratégiája 2015.
Az Integrált Településfejlesztési Stratégia (továbbiakban ITS) a város középtávú fejlesztési irányait,
célrendszerét és azok elérése érdekében tervezett tevékenységeket határozza meg az önkormányzat által
jóváhagyott jövőkép és hosszú távú (15-20 év) átfogó célok alapján.
Az ITS célja, hogy stratégiai tervezés eszközeivel segítse elő a következő 7-8 év városfejlesztési
tevékenységeinek eredményességét.
Gyomaendrőd Város Településrendezési terve - 56/2010 (II. 25.) Gye. Kt. határozata
A települési önkormányzat feladata a jogszabályok keretein belül a településrendezési feladatkör ellátása,
az épített környezet emberhez méltó és esztétikus kialakítása, valamint a helyi építészeti örökség védelme,
az építésügy helyi feladatainak ellátásához szükséges anyagi és személyi feltételek biztosítása.
Gyomaendrőd Város Fenntartható Fejlődés Helyi Programja Local Agenda 21 - 586/2017 (XII. 14.) Gye. Kt.
határozat
Cél a fenntartható fejlődés minél gyorsabb és hatékonyabb elősegítése, mely során csökken a meg nem
újuló erőforrások felhasználása és nő a megújuló energia hasznosítás. A város gazdasági állapota fejlődni
kezd, növekszik a gazdaság termelőképessége, nő a foglalkoztatás, csökken a munkanélküliség és ezek által
növekszik az életszínvonal. A gazdasági fejlődésnek köszönhetően növekszik a város lakossága, melynek
köszönhetően az átlagéletkor csökken.
Ezzel egyidőben a lakosság tudatosan védi, óvja környezetét, nagyobb hangsúlyt helyez a
környezetvédelemre. A város vezetése és az itt élők együttműködve egy élhetőbb várost alakítanak ki, ahol
az életkörülmények, a lokális környezet az elvárt szintre emelkedik. A város fejlődése szempontjából

elengedhetetlen az idegenforgalom és az ebből származó előnyök növelése, ennek hatásait figyelembevéve
kell a fejlesztéseket megtervezni, megvalósítani. A település a rendezési tervét, az infrastrukturális
fejlesztéseit ezen szempontok figyelembevételével készítette el és valósítja meg.
Gyomaendrőd Város Lakásgazdálkodási Koncepció 2017-2022 - 392/2017. (VIII. 31.) Gye. Kt. határozat
Gyomaendrőd Város Önkormányzata elkötelezetten törekszik a magas minőségű környezet és
szolgáltatások kialakítására, illetve a szociális biztonság megszervezésére. Fontosnak tartja azt is, hogy a
fiatalok számára Gyomaendrőd vonzó város legyen. Mind a magas szintű környezet kialakítása és
fenntartása, mind a szociális biztonság megteremtése, mind a fiatalok helyben tartása összefügg a lakhatási
helyzettel, a város lakáspolitikájával.
Gyomaendrőd Város Közművelődési koncepciója 2016-2020 - 454/2015 (IX. 24.) Gye. Kt. sz. határozat
A koncepció célja a kultúrához való hozzáférés minél szélesebb körű biztosítása az esélyegyenlőség
növelése érdekében, továbbá az Önkormányzat közművelődés-feladatellátási kereteinek megfogalmazása,
a hagyományok és az eddigi tevékenységek tapasztalatai alapján. Figyelembe kell venni a helyi társadalom
művelődési igényeit, a lakosság szocio-kulturális helyzetét, és egységes alapelvek szerint kell meghatározni
a város által támogatott tevékenységek körét, azok ellátásának módját és feltételeit. Fontos továbbá
kijelölni a prioritásokat, a szakmai és finanszírozási alapelveket.
A közművelődéshez kapcsolódó jogok érvényesítése során az egyenlő bánásmód követelményeit meg kell
tartani. A közművelődéshez való jog gyakorlása közérdek, a közművelődési tevékenységek támogatása
közcél.
Gyomaendrőd Város Önkormányzata Foglalkoztatási Esélyegyenlőségi Terve - 583/2017 (XII. 14.) Gye. Kt.
sz. határozat

Az Ebktv 63.§ (4) bekezdésében foglaltak értelmében az Önkormányzat megalkotta a foglalkoztatásra
vonatkozó esélyegyenlőségi tervét. A terv hatálya kiterjed az Önkormányzatra és annak intézményeire
is. Az elkészített helyzetelemzés alapján meghatározásra kerültek a foglalkoztatási célcsoport, illetve az
esélyegyenlőségi helyzetük javítása érdekében megvalósítandó intézkedések.
Gyomaendrőd Város Sportkoncepciója 2016-2020 – 524/2016 (X. 27.) Gye. Kt. sz. határozat
Az önkormányzat sportkoncepciója 2020-ig szabályozza az önkormányzat legfontosabb tennivalóit,
meghatározza a sportágazatban önként vállalt feladatainak kereteit, tájékoztatást ad a sportágazat
szereplőinek az önkormányzat szerepvállalásának irányairól és mértékéről. A sportnak kiemelt gazdasági és
szociális jelentősége is van, hozzájárulhat számos közösségi politika megvalósításához is, például a szociális
kohéziót, a kisebbségek, a fogyatékos személyek beilleszkedését elősegítő, vagy akár a fiatalok körében a
demokráciát népszerűsítő programok révén.

Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Gazdasági Programja 2015-2020. – 578/2017. (XII. 14.) Gye. Kt.
határozat
A gazdasági program az önkormányzat részére helyi szinten meghatározza mindazon célkitűzéseket,
feladatokat, amelyek a költségvetési lehetőségekkel összhangban, az önkormányzat által nyújtandó
kötelező és önként vállalt feladatok biztosítását, fejlesztését szolgálják.
A gazdasági program elsősorban a foglalkoztatási helyzet javítása érdekében javasolt intézkedéseivel
kapcsolódik az esélyegyenlőségi helyzet javításához.
2.2 A helyi esélyegyenlőségi program térségi, társulási kapcsolódásainak bemutatása
Széchenyi 2014-2020
Magyarország a számára 2014-2020 között rendelkezésre álló uniós források felhasználására tíz operatív
programot alakított ki. Az operatív programok illeszkednek az EU2020 stratégiához.
Az Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program (IKOP) elsődleges célja a közlekedés hálózatának és
infrastruktúrájának fejlesztése, a transzeurópai közlekedési hálózaton keresztül a városi közlekedésen át,
egészen a környezetbarát megoldásokig.
Az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program, azaz az EFOP elsődleges célja, hogy a humán tőke és a
társadalmi környezet javításával járuljon hozzá a társadalmi felzárkózási és népesedési kihívások
kezeléséhez. Az EFOP a gyakorlatban nemcsak a szegénység elleni küzdelemből fogja kivenni a részét, de
hangsúlyt helyez a társadalmi kohézió erősítésére, az egészségügyi beruházásokra, a köznevelés
minőségének fejlesztésére, kiemelt tekintettel a korai iskolaelhagyás csökkentésére, a felsőfokú
végzettséggel rendelkezők számának növelésére és a kutatás-fejlesztésre.
A Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program (KEHOP) célja, hogy a magas hozzáadott értékű
termelésre és a foglalkoztatás bővülésére épülő gazdasági növekedés az emberi élet és a környezeti elemek
– hosszú távú változásokat is figyelembe vevő – védelmével összhangban valósuljon meg.
A Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program, azaz a GINOP egyik legfontosabb célkitűzése
Magyarország foglalkoztatási rátájának 75%-ra való emelése. Ehhez egyrészt új munkahelyeket kell
létesíteni, másrészt a munkát vállalni akarók képességeit kell fejleszteni. A program további két fontos
célkitűzése az ország innovációs képességeinek és kapacitásainak, valamint a magyar ipari és szolgáltató
szektornak a fókuszált fejlesztése.
A TOP, azaz a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program fő küldetése, hogy kereteket biztosítson a
területileg decentralizált fejlesztések tervezéséhez és megvalósításához. Fejlesztései között helyet kapnak a
közvetlenül a közszférára, a helyi társadalomra és környezetre irányuló fejlesztések is.
A VEKOP, azaz Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program segítségével kívánjuk biztosítani
Magyarország egyetlen „fejlettebb” régiójának további fejlődését, gazdasági versenyképességének további
növekedését, illetve a régión belüli fejlettségbeli különbségek csökkenését.

A közigazgatás, és a közszolgáltatási szféra kiemelt fejlesztéseit a Közigazgatás- és Közszolgáltatás
Fejlesztési Operatív Program (KÖFOP) nyomán hajtjuk végre. Az operatív program ad egyben helyet a 20142020 időszakban az ESB alapok végrehajtásához szükséges tagállami funkciók finanszírozásához
felhasználható technikai segítségnyújtás forrásoknak.
A VP, azaz Vidékfejlesztési Program elsődleges célja a mezőgazdasági vállalkozások versenyképességének
növelése, az agrárium fenntartható fejlődése, a vidéki térségek és közösségek erősítése, az életminőség
javítása a vidéki térségekben, valamint a gazdasági fejlődés támogatása.
A Magyar Halászati Operatív Program (MAHOP) a halászati ágazat támogatási lehetőségeit tartalmazza.
Az RSZTOP, azaz a Rászoruló Személyeket Támogató Operatív Program elsődleges célja, hogy a leginkább
rászoruló személyeket – a szegénységben élő gyermekeket, a hajléktalanokat, valamint a rendkívül alacsony
jövedelmű személyeket – megfelelő étkezéshez és alapvető fogyasztási cikkekhez juttassa.
Gyomaendrőd Város Önkormányzata elsősorban a TOP és az EFOP keretei között igyekszik számítását több
területen is megtalálni, így a társadalmi különbségek csökkentése, valamint a lakosság felzárkóztatása
tekintetében is.
Ezzel együtt természetesen az egyéb, főleg az esélyegyenlőségi célcsoportokat érintő pályázatok figyelése
szükséges.
2.3 A települési önkormányzat rendelkezésére álló, az esélyegyenlőség szempontjából releváns adatok,
kutatások áttekintése, adathiányok kimutatása
A helyzetelemzés alapjául szolgáló adatokat a VÁTI által működtetett Teir adatbázisból gyűjtöttük,
továbbá használtuk e célra az intézmények beszámolóit, az intézmények által nyújtott adatokat,
információkat, illetve a helyi adatbázisokat. Több esetben is előfordult, hogy az adatgyűjtésre nem volt és
nem is lehetett lehetőség. Ilyen esetekben a szakemberek, az esélyegyenlőségi célcsoport képviselőinek a
tapasztalataira támaszkodtunk.
A munkánk során összegyűjtött, áttanulmányozott adatokat, megállapított tendenciákat, illetve a belőlük
levont következtetéseket, fontosabb változásokat az egyes célcsoportokról szóló fejezetekben ismertetjük.

3. A mélyszegénységben élők és a romák helyzete, esélyegyenlősége
Magyarországon 2001. évi népszámlálás során 205.720, míg 2011. évi népszámláláskor 315.583 fő vallotta
magát a roma nemzetiséghez tartozónak. Gyomaendrődön a 2011. évi népszámlálási adatok szerint 613 fő,
magát roma nemzetiségűnek valló ember él.
A Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium Társadalmi Felzárkózásért Felelős Államtitkársága 2011-ben
készítette el a Nemzeti Társadalmi Felzárkózási Stratégiát – mélyszegénység, gyermekszegénység, romák. A
Program 2020-ig szól.
A vezetői összefoglaló szerint:
„Ma Magyarország egyik legsúlyosabb gondja a szegénységben élők, közöttük a roma népesség helyzetének
fokozatos romlása. Ennek következménye a leszakadás, a kiszorulás az életlehetőségekből mind a tanulás,
mind a foglalkoztatás, mind az egészségügyi szolgáltatások területén, valamint a hátrányos helyzetű
térségekben és települések perifériáján növekvő és újonnan kialakuló rossz lakhatási körülmények.
Minden harmadik ember (kb. 3 millióan) ma Magyarországon a szegénységi küszöb alatt él, közülük 1,2
millióan mélyszegénységben. A szegénységi kockázatok különösen sújtják a gyermekeket és a hátrányos
helyzetű térségekben élőket. A romák nagy többsége, mintegy 5-600 ezren (összlétszámuk a becslések
alapján kb. 750 ezer) ehhez az utóbbi csoporthoz tartozik. Ezért Magyarországon a romák felzárkóztatását
megcélzó politikát nem lehet elválasztani a szegénység elleni általános küzdelemtől, a társadalmi és a
gazdasági versenyképesség javításától. Ugyanakkor a romák etnikai csoportjára külön figyelmet kell
fordítanunk, hiszen a tapasztalatok azt mutatják, hogy a szegények között is ők a legszegényebbek, és eddig
őket érték el legkevésbé a felzárkóztató programok.”
3.1 Jövedelmi és vagyoni helyzet
2009-ben a Békés megyei munkanélküliségi ráta 13,3 % volt, míg a gyomaendrődi munkanélküliségi
ráta 12,8 % volt, így városunkban a megyei helyzetnél valamivel kedvezőbben alakult a munkanélküliség.
2013. év végén az országos munkanélküliségi ráta 8,0%, a Békés megyei mutató értéke 9,5 %, míg
településünkön ugyanezen mutató 7,2 % volt. 2016. év végén az országos munkanélküliségi ráta 4,4%, a
Békés megyei 3,7 %, míg a települési mutató értéke 4,9 %. A munkanélküliek száma folyamatosan csökken
minden területi szinten. A megtett intézkedések eredményeképpen a helyi munkanélküliségi mutatók
kedvezően alakulnak, hozzájárulva ezzel az intézkedési tervben megfogalmazott célok teljesüléséhez.
Összességében elmondható, hogy a város lakosainak jelentős része átlagos körülmények között él.
Az utóbbi években lassú emelkedés kezdődött a gazdasági élet és a vagyoni helyzet tekintetében. A
gépjárművek száma 2009-ben 3414 db, 2011-ben pedig már csak 3300 db volt, azonban 2013-ban ismét
3362 db, 2015-ben pedig 3523 db.
Ezzel együtt a város lakosainak jelentős része átlagos körülmények között él. A kimondott gazdagság nem
jellemző, azonban vannak nagyon szegény családok. A szegénységnek számos oka lehet, melyek között

említhetjük az alacsony vagy a települési viszonyoknak nem megfelelő iskolai végzettséget, a
munkanélküliséget, szociális hiányosságokat, vagy akár a családban élő gyermekek számát is.
A jövedelem főleg munkavégzésből származik, vagy pénzbeli juttatás lehet. A pénzbeli juttatásokból élő
aktív korúak között sok az alacsonyan iskolázott, vagy nem megfelelő végzettséggel rendelkező ember.
A legtöbb otthon a ’70-es években épült, melyek újítására a családoknak nem nagyon van lehetősége,
sokan örülnek, ha fenn tudják tartani. A településen a tapasztalatok alapján sok az eladó ingatlan is.
Lakossági megtakarításokról adatokkal nem rendelkezünk.
Gyomaendrődön az összes lakásállomány száma valamelyest csökkent, de lényegesen nem változott az
elmúlt időszakban: 2011-ben 6462 lakás volt városunkban, 2013-ban 6447, míg 2016-ban 6432.
3.4.1 sz. táblázat Lakásállomány

Év

2013
2014
2015
2016
2017

Ebből
elégtelen
lakhatási
Lakásállo
körülmények
mány (db)
et biztosító
(TS 4201)
lakások
száma
6 447
6 443
6 443
6 432
6 573

n.a
n.a
n.a
n.a
n.a

Bérlakás
állomány
(db)

42
45
44
43
44

Ebből
Egyéb
Ebből
Ebből
elégtelen
lakáscélra
elégtelen
elégtelen
lakhatási
Szociális
használt
lakhatási
lakhatási
körülmén
lakásállo
nem
körülmények
körülményeket
yeket
mány (db)
lakáscélú et biztosító
biztosító
biztosító
ingatlanok
lakások
lakások száma
lakások
(db)
száma
száma
0
17
7
0
0
0
17
7
0
0
0
18
7
0
0
0
16
7
0
0
0
16
7
0
0

Forrás: TeIR, KSH Tstar, önkormányzati adatok

Sokan élnek a településen mezőgazdaságból, elmondható, hogy több helyi mezőgazdasági vállalkozó is
rendelkezik nagyobb földterülettel. Miután Gyomaendrőd régebben is mezőgazdasági és kisipari jellegű
település volt, így sokan vannak, akik kisebb földtulajdonnal rendelkeznek, melyeket jellemzően bérbe
adtak.
3.2 Foglalkoztatottság, munkaerő-piaci integráció
A HEP 1. számú mellékletében elhelyezett táblázatokba gyűjtött adatok, valamint a helyi önkormányzat a
foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény (továbbiakban: Flt.)
és a Mötv-ben foglalt feladatai alapján településünkre jellemző foglalkoztatottságot, munkaerő-piaci
lehetőségeket kívánjuk elemezni az elmúlt évek változásainak bemutatásával, a különböző korosztályok,
illetve nemek szerinti bontásban. Az elemzést összevetjük térségi és országos adatokkal is.

A településen a 15-64 év közötti lakónépességre
vonatkozó nyilvántartott álláskeresők száma
folyamatosan csökkenést mutat.

A

táblázat

adataiból, illetve a diagram ábrájából jól látható,
hogy 2014-ben jelentősen csökkent a férfi
munkanélküliek száma. Ez a csökkenés a női
álláskeresők

esetében

egy

évvel

később

következett be, azóta a két mutató egymással
közel azonos értéket mutat.

15-64 év közötti állandó
népesség (fő)
Év

Nő
Férfi
Összesen
(TS 0804) (TS 0803)

Fő
Fő
Fő
2013
4 748
4 768
9 516
2014
4 682
4 711
9 393
2015
4 568
4 628
9 196
2016
4 522
4 574
9 096
2017
4 453
4 511
8 964
Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal

Nyilvántartott álláskeresők száma (fő)

Nő (TS 0802)

Férfi (TS 0801)

Fő
344
316
248
208
208

Fő
349
266
247
222
185

%
7,3%
6,7%
5,4%
4,6%
4,7%

%
7,3%
5,6%
5,3%
4,8%
4,1%

Összesen
Fő
693
582
495
430
393

%
7,3%
6,2%
5,4%
4,7%
4,4%

A regisztrált munkanélküliek száma hasonlóan alakult az előzőekhez. A korcsoportos bontás alapján
megállapítható, hogy a legtöbb munkanélküli a csökkenő szám ellenére a 20-24 év közöttiek és a 35-39 év
közöttiek közül kerül ki. Megállapítható, hogy a pályakezdőket és vélhetőleg a gyermekvállalást követően a
munkába visszatérni kívánó nőket sorolhatjuk foglalkoztatás szempontjából a hátrányos helyzetűek közé.
3.2.2. számú táblázat - Regisztrált munkanélküliek/nyilvántartott álláskeresők száma korcsoportok
szerint

Regisztrált munkanélküliek/
nyilvántartott álláskeresők
száma összesen

2014

2015

2016

2017

693,25

581,5

495,25

469,25

319

14
2,0%
95
13,7%
87
12,5%
82
11,8%
96
13,8%
85
12,2%
81
11,6%
70
10,0%
71
10,3%
15
2,1%

15
2,5%
86
14,7%
66
11,3%
63
10,8%
75
12,8%
67
11,5%
65
11,1%
56
9,6%
62
10,6%
30
5,1%

19
3,8%
74
15,0%
62
12,5%
55
11,0%
52
10,5%
53
10,7%
51
10,3%
41
8,3%
53
10,7%
36
7,2%

20
4,2%
71
15,2%
52
11,0%
47
10,0%
54
11,5%
49
10,5%
50
10,7%
42
8,8%
46
9,9%
39
8,3%

16
4,9%
48
15,0%
30
9,2%
32
10,0%
35
11,0%
32
10,1%
32
10,0%
31
9,8%
31
9,8%
32
10,1%

Fő
összesen

Fő
%
Fő
20-24 év (TS 1003)
%
Fő
25-29 év (TS 1004)
%
Fő
30-34 év (TS 1005)
%
Fő
35-39 év (TS 1006)
%
Fő
40-44 év (TS 1007)
%
Fő
45-49 év (TS 1008)
%
Fő
50-54 év (TS 1009)
%
Fő
55-59 év (TS 1010)
%
Fő
59 év feletti (TS 1011)
%
Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal
20 év alatti (TS 1002)

2013

A 180 napnál régebben regisztrált munkanélküliek száma, aránya a 2013. évről a 2014. évre jelentősen, 93
főről 127 főre emelkedett. A 2015-re a szám visszaesett 88 főre, majd 2016-ra 81 főre. Ez a szám 2015 óta
nagyjából stagnáló értéket mutat.

3.2.3. számú táblázat – A munkanélküliek és a 180 napnál régebben munkanélküliek száma és aránya
Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal
Nyilvántartott
álláskeresők/regisztrált
munkanélküliek száma
Év

2013
2014
2015
2016
2017

180 napnál hosszabb ideje nyilvántartott álláskeresők/regisztrált
munkanélküliek száma

fő
Nő (TS
0802)
344
316
248
248
208

Férfi (TS
Összesen
0801)
349
693
266
582
247
495
222
469
185
393

fő

%

Nő

Férfi

Összesen

Nő

Férfi

Összesen

93
127
88
81
n.a

68
57
54
60
n.a

161
184
142
141
#ÉRTÉK!

27,0%
40,2%
35,5%
32,7%
#ÉRTÉK!

19,5%
21,5%
21,8%
27,1%
#ÉRTÉK!

23,2%
31,6%
28,7%
30,0%
#ÉRTÉK!

A 2001. évi népszámlálási adatok szerint az általános iskolai végzettséggel nem rendelkezők száma magas,
az összlakosság 16,3 %-át teszi ki, 2120 fő. A számuk különösen magas a nők esetében. Míg köztük 1354 fő
az általános iskolai végzettséggel sem rendelkezők száma, addig a férfiaknál ez a szám „csak” 766 fő volt. A
2011-es évi adatokat nézve általános iskolai végzettséggel nem rendelkezők száma 894 fő, azaz az
összlakosság 7,6%-át teszi ki. A nők száma ebben az évben is elég magas. A két évet nézve arra
következtethetünk, hogy 2001-ről 2011-re csökkennek az arányok, viszont a 15 – X éves legalább általános
iskolát végzettek száma nőtt.
Első körben e pontnál nagyon fontos lenne, hogy minél többen végezzék el az általános iskola 8 osztályát,
melyre majd később alapozni lehet a szakmák tanulásának lehetőségét.

3.2.5. számú táblázat – Alacsonyan iskolázott népesség

Év

Legalább az általános iskola 8.
évfolyamát elvégzett 15 éves és
idősebb népesség, a megfelelő
korúak százalékában
Nő (TS 1602)

Iskolai végzettséggel
nem rendelkező 15 éves és idősebb
népesség, a megfelelő korúak
százalékában

Férfi (TS 1601)

%
%
80,3%
87,5%
2001
2011
90,1%
95,0%
Forrás: TeIR, KSH Népszámlálás, KSH honlapja

Nő

Férfi

%
19,7%
9,9%

%
12,5%
5,0%

Ha az álláskeresőket iskolai végzettségük szerint vizsgáljuk, akkor azt a megállapítást tehetjük, hogy a 8
általános végzettséggel rendelkezők között jóval kevesebben munkanélküliek, mint a 8 általánosnál
alacsonyabb végzettségűek körében. Valószínűsítjük, hogy a 8 általánost elvégzők között jelentősebb
számban vannak azok, akik valamilyen szakmával is bírnak.
Összességében megállapítható, hogy a nyilvántartott álláskeresők száma iskolai végzettségtől függetlenül
folyamatosan csökken.
3.2.6. számú táblázat – Regisztrált munkanélküliek száma iskolai végzettség szerint
Nyilvántartott
álláskeresők
száma
összesen

A nyilvántartott álláskeresők megoszlása iskolai végzettség szerint

8 általánosnál
alacsonyabb
Év
végzettség
(TS 0901)
Fő
Fő
%
2013
693
25
3,6%
2014
582
21
3,5%
2015
495
21
4,2%
2016
469
21
4,4%
2017
393
19
4,8%
Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal

Általános iskolai
végzettség (TS 0902)
Fő
183
176
153
149
132

%
26,4%
30,2%
30,8%
31,8%
33,5%

8 általánosnál magasabb
iskolai végzettség (TS
0903)
Fő
485
385
322
300
243

%
70,0%
66,3%
65,0%
63,8%
61,8%

A Roma Polgárjogi Szövetség 2011-es fennállása óta feladatának tartja, hogy a halmozottan hátrányos
helyzetű felnőtteket is bevonja képzésekbe. Az elmúlt időszakban több ízben zajlott székhelyükön alap- és
kulcskompetencia képzés, kiskerti növénytermesztő képzés, valamint az általános iskola 7 osztályának
elvégzése. Összességében közel 500 fő vett részt eddig a fenti képzéseken, akik számára a képzések
megélhetési támogatást biztosítottak.
Fontos céljuk az általános iskola 8. osztály beindítása, melyre a visszajelzések alapján, illetve a közvetlenül
biztosított helyszín miatt jelentős az érdeklődés.
Tapasztalatuk szerint a jelentkezők számára fontos, hogy az érintettek az egyesület vezetőivel napi
kontaktusban legyenek, a megszokott környezetben biztosítsák számukra az információkat, az oktatásban
való részvétel lehetőségét. Az egyesület a képzést, illetve a megélhetési támogatást biztosító képző
intézménnyel folyamatosan kapcsolatban van, az eddigi egyeztetések alapján előre láthatólag 2019-ben
tudják beindítani a 8. osztályt, melyre jelentkezők máris vannak.

3.2.7. számú táblázat - Felnőttoktatásban résztvevők
Év

Általános iskolai felnőttoktatásban
tanulók száma
(TS 3401)
Fő

8. évfolyamot eredményesen befejezte a
felnőttoktatásban
(TS 3301)
Fő

%

2013
0
0
#ZÉRÓOSZTÓ!
2014
0
0
#ZÉRÓOSZTÓ!
2015
0
0
#ZÉRÓOSZTÓ!
2016
0
0
#ZÉRÓOSZTÓ!
2017
0
0
#ZÉRÓOSZTÓ!
Forrás: TeIR, Területi Államháztartási és Közigazgatási Információs Szolgálat (TÁKISZ)
Felnőttoktatásra lehetőséget középfokú iskolában (szakközépiskolai felnőttoktatás) Gyomaendrődön a
Bethlen Gábor Szakképző Iskola és Kollégium biztosít 2012. óta. A 2012. évben 27-en, míg 2013-ban már

47-en vették igénybe a lehetőséget. A következő évekből pontos adatokkal nem rendelkezünk, azonban
jelentős létszámbeli növekedés figyelhető meg 2016. évtől, amelyet a 2018. évi adat meghalad, 117 fővel.
3.2.8. számú táblázat - Felnőttoktatásban résztvevők száma középfokú iskolában

Év

Középfokú
felnőttoktatásban
résztvevők összesen

Szakiskolai
felnőttoktatásban
résztvevők száma
(TS 3501)

Szakközépiskolai
felnőttoktatásban résztvevők
száma

Gimnáziumi
felnőttoktatásban résztvevők

Fő

Fő

%

Fő

%

Fő

%

2013

47

0

0,0%

47

100,0%

0

0,0%

2014

n.a.

0

n.a

0

2015

n.a.

0

n.a

0

2016

112

0

0,0%

112

100,0%

0

0,0%

2017

82

0

0,0%

82

100,0%

0

0,0%

Középiskolai
tanulók száma a
felnőttoktatásban
(fő) - (TS 3601)
Fő

Forrás: TeIR, Területi Államháztartási és Közigazgatási Információs Szolgálat (TÁKISZ), Bethlen Gábor Szakképző Iskola és Kollégium Gyomaendrőd

Gyomaendrőd városában 2011. október 20-tól elindult Start közmunkaprogram, a következő elemekkel:
bel- és külterületi csatornák karbantartása, illegális hulladéklerakók felszámolása, nádvágás és cserjézés,
vályogtégla készítés, mezőgazdasági földút karbantartás, síkosság mentesítési feladatok. A mezőgazdasági
program keretein belül szántóföldi növénytermesztés; a fóliás zöldségtermesztés; az extenzív állattartás
valamint a homoktövis programelemek indultak.
A start programokon felül az Önkormányzat minden évben foglalkoztat általában 5 fő kézbesítőt, 2-4 fő
település őrt és 5-10 főt egyéb közfoglalkozatásra (takarító, festő stb.)

év

Közfoglalkoztatásban
résztvevők száma

Közfoglalkoztatásban
résztvevők aránya a
település aktív korú
lakosságához képest

2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017

220
150
272
295
171
270
295
269

2%
2%
3%
3%
3%
2%
3%
3%

Forrás: önkormányzat adatai

Közfoglalkoztatásban
Közfoglalkoztatásban
résztvevők romák
résztvevő
aránya az aktív korú
romák/cigányok
roma/cigány
száma
lakossághoz képest
60
45
70
70
n.a.
n.a.
n.a
n.a

27%
30%
26%
24%
n.a.
n.a.
n.a.
n.a

Továbbra is jelentős a közfoglalkoztatásban részt vevők száma, ami hozzájárul a munkanélküliségi adatok
javulásához. Az önkormányzati saját fenntartású intézményben a Térségi Szociális Gondozási Központban,
valamint az Önkormányzatnál a közfoglalkoztatás keretén belül valósul meg a mélyszegénységben élők és
romák foglalkoztatása. A foglalkoztatás területén hátrányos megkülönböztetésről hiteles adattal nem
rendelkezünk.
Gyomaendrődön a regisztrált vállalkozások száma az utóbbi években folyamatos emelkedést mutat,
hasonlóképpen a kiskereskedelmi üzletek és vendéglátóhelyek száma is. Az állami szektorban
foglalkoztatottak számáról adatokkal nem rendelkezünk.
3.2.10. számú táblázat – A foglalkozáshoz való hozzáférés esélyének helyi potenciálja - vállalkozások
év

regisztrált vállalkozások
száma a településen

Kiskereskedelmi üzletek
és
vendéglátóhelyek száma

állami szektorban
foglalkoztatottak száma

kivetett iparűzési adó (Ft)

befizetett
iparűzési
adó (Ft)

2014

1.534

403

n.a.

331.488.282

364.847.845

2015

1.573

425

n.a.

296.637.792

295.849.942

2016

1.587

436

n.a.

321.531.326

308.013.421

2017

1.657

453

n.a.

353.191.504

336.112.741

Forrás: TEIR, T-Star, önkormányzat adatai
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.
Ezen túl a mezőgazdaságé és a faiparé a fő szerep a városban, legtöbb munkalehetőség ezeken a
területeken mutatkozik. Továbbá fontos megemlíteni a könnyűipari területeket, az élelmiszeripart, a
vendéglátóipart, a szolgáltató területet, építőipart és a halászatot, sőt a gépipart is. A kivetett és a
befizetett iparűzési adó összege általában negatív egyenleget mutat.

Elmondhatjuk, hogy a fenti munkaterületek jelentős részének megfelelő középfokú szakképesítés
megszerzésére a településen van lehetőség.
A foglalkoztatáshoz való hozzáférés esélyének helyi potenciálja közlekedés szempontjából megfelelőnek
mondható. Gyomaendrőd a Békéscsaba-Budapest vasútvonal mentén helyezkedik el. Vonattal és autóval
közlekedve a kb. 40 km-re lévő megyeszékhely 40 perc alatt elérhető, az autóbuszos közlekedés általában 1
órát vesz igénybe. A településen belül viszonylag jók a közlekedési lehetőség, akár kerékpárral vagy autóval,
de a városban működik helyi autóbusz közlekedés is.
A fiatalok foglalkoztatását megkönnyítendő a Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztálya folyamatosan biztosítja
OKJ-s képzéseken való részvétel lehetőségét, melyre a településen és a közvetlen vonzáskörzetben is nagy
kereslet mutatkozik. A keresett szakmák OKJ-s képzésén való részvétel jelentősen megkönnyíti a fiatalok
foglalkoztatáshoz való hozzáférését. Szintén jelentős segítség, hogy a vállalkozók bér- és járulékokkal
kapcsolatos költségeinek meghatározott %-át átvállalja a Foglalkoztatási Osztály. A vonzásközpontban
elérhetőek a Munkaügyi Központ által nyújtott programok a 25 év alatti álláskeresők részére. Az oktatásból
a munkaerőpiacra való átmenetet megkönnyítő programok a településen a fiatalok körében elérhetőek,
azonban a szükséges minimális létszámot csak a településen nem lehet feltölteni.
Városunkban működik a Békés Megyei Kormányhivatal Gyomaendrődi Járási Hivatal Járási Foglalkoztatási
Osztálya, akik számos programot kínálnak a munkanélküliség csökkentésére. Szoros együttműködés van a
Kirendeltség és az Önkormányzat közfoglalkoztatási osztálya között.
3.3 Pénzbeli és természetbeni szociális ellátások, aktív korúak ellátása, munkanélküliséghez kapcsolódó
támogatások
Ebben a pontban a település lakossága által igénybe vehető pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokat,
támogatásokat mutatjuk be, táblázatok formájában.
A táblázatok tartalmának értékelését az adatsorokat követően ismertetjük.
3.3.1. számú táblázat - Álláskeresési segélyben részesülők száma

Év

15-64 év közötti állandó
népesség száma
(TS 0803 és TS 0804 összesen)

Álláskeresési segélyben
részesülők (fő) - (TS 1101)

Álláskeresési segélyben
részesülők %

2013

9 516

12

0,1%

18
24
22
n.a

0,2%
0,3%
0,2%
#ÉRTÉK!

2014
9 393
2015
9 196
2016
9 096
2017
n.a
Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal

3.3.2. számú táblázat - Járadékra jogosult regisztrált
munkanélküliek/nyilvántartott álláskeresők száma

Év

Nyilvántartott álláskeresők száma
(TS 1301)

Fő
2013
573,25
2014
495,25
2015
478,50
2016
393,00
2017
n.a
Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal

Álláskeresési
járadékra
jogosultak (TS 1201)

Fő

%

91,00
64,50
84,25
69,25
n.a

15,9%
13,0%
17,6%
17,6%
#ÉRTÉK!

3.3.3. számú táblázat- Rendszeres szociális segélyben és foglalkoztatást helyettesítő támogatásban
részesítettek száma

Év

Egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti
támogatásban részesülők átlagos száma 2016.
márc. 1-től (TS 5401)
(2015. február 28.-ig rendszeres szociális
segélyben részesülők (TS 1401)
Fő

15-64 évesek %-ában

2013
n.a
#ÉRTÉK!
2014
n.a
#ÉRTÉK!
2015
19,20
0,21%
2016
24,31
0,27%
2017
n.a
#ÉRTÉK!
Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal

Foglalkoztatást helyettesítő támogatás (álláskeresési
segély - TS 7015 negyedévek átlagában számolva)

Fő

Munkanélküliek %-ában

24,00
24,00
22,00
26,00
20,00

4,19%
4,85%
4,60%
6,62%
#ÉRTÉK!

2013. év
A segély típusa

fő

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

korúak

2014. év

Pénzügyi Lakosság
felhaszná szám %lás eFt
ban

fő

Pénzügyi Lakosság
felhaszná szám %ban
lás Ft

fő

2015. év
Pénzügyi
Lakosság
felhaszná
szám %lás ezer
ban
Ft

fő

2016. év
Pénzügyi
Lakosság
felhaszná
szám %lás ezer
ban
Ft

872

10 179

6,14

777

9 309

5,52

649

7505

4,85

617

7070

4,65

199

1 443

1,40

222

2 012

1,58

192

1028

1,43

288

3480

2,17

65

18 116

0,46

71

18 965

0,50

-

-

-

-

-

-

167

54 141

1,18

281

42 922

2,00

-

-

-

-

-

-

583

39 446

4,10

486

28 841

3,45

470

23754

3,51

553

26143

4,16

3

869

0,02

3

13

0,02

-

-

-

-

-

-

116

4 013

0,82

120

4 246

0,85

70

2427

0,52

81

2646

0,60

6

675

0,04

2

287

0,01

5

764

0,03

1

178

0

372

4 890

2,62

303

4 165

2,15

218

6439

1,62

546

9620

4,1

n.a.

n.a.

n.a.

48

1260

0,35

73

2521

0,55

93

5378

0,7

ellátása

Rendszeres szociális segély
2008. december 31-ig, 2009.
január

01.

napjától

rendelkezésre

állási

támogatás *
Települési lakásfenntartási
támogatás
Adósságcsökkentési
támogatás
Temetési segély
Köztemetés
Átmeneti segély (felnőtt)/
önkormányzati
települési

segély/
támogatás

(felnőtt)
Közgyógyellátás
(méltányossági)/települési
gyógyszertámogatás

Forrás: Önkormányzati adatgyűjtés, Szolgáltatástervezési koncepció

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

Az NFSZ jelentése alapján a város 2013 – 2017. február havi munkanélküliségi adatai:
Regisztrált munkanélküliek száma
1 évnél régebben nyilvántartásban lévők száma
Járadék típusú ellátásban részesülők száma
Segély típusú ellátásban részesülők száma
FHT, RSZS száma
Munkavállaló korú népesség száma
Relatív mutató – nyilvántartott álláskeresők a
munkavállalási korú népesség %-ában
Arányszám – relatív mutatónak az országos
relatív mutatóhoz viszonyított aránya
Forrás: Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat

2013

2014

2015

2016

2017

1,21

0,97

1,11

1,20

1,11

1142
164
196
6
215
9208
12,40

596
75
82
10
104
9645
6,18

658
64
83
18
77
9516
9,91

601
70
119
22
133
9393
6,40

446
69
81
22
85
9196
4,85

A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosulttá váló gyermekek száma 255 fővel, 24 %-kal csökkent
az elmúlt négy év során, melynek oka a jogosultsági feltételek szigorodása a nagykorú tanulók esetében
valamint az, hogy a közfoglalkoztatási bért teljes összeggel kell figyelembe venni a jövedelemszámításnál
(szemben más szociális ellátásoknál ahol csak 22.800.-Ft-ot lehet figyelembe venni a közfoglalkoztatási
bérből).
Ez a csökkenő tendencia felerősödve figyelhető meg az összes szociális ellátás tekintetében, kivéve a
temetési és átmeneti segély (2015. évtől települési támogatás) esetében. E két utóbbi segélyformánál az
önkormányzat szélesebb jogosultsági feltételt állapított meg, valamint a települési temetési támogatás
esetében növelte annak összegét is.
Annak ellenére, hogy a szociális ellátások sok esetben csökkenő tendenciát mutatnak (melynek oka a
jogosultsági feltételek szigorítása), azt tapasztaljuk, hogy a családok anyagi helyzete az elmúlt évek során
számottevően nem javult, továbbra is gondot jelenthet egy-egy nagyobb kiadás teljesítése, az
iskolakezdéssel járó költségek, a közüzemi számlák, elszámoló számlák rendezése.
Gyomaendrőd Város Önkormányzata folyamatosan kiemelt feladatnak tekinti a közhasznú és közcélú
foglalkoztatás megszervezését. A közfoglalkoztatással átmenetileg megoldható a munkaerőpiac
perifériájára szorult, a munka világából kikerült személyek és családok megélhetési problémája, ezért is
tartja az Önkormányzat kiemelt feladatának a közfoglalkoztatás megvalósítását.
3.4 Lakhatás, lakáshoz jutás, lakhatási szegregáció
E fejezetben a lakhatáshoz kapcsolódó területet elemezzük, kiemelve a bérlakás-állományt, a szociális
lakhatást, az egyéb lakáscélra nem használt lakáscélú ingatlanokat, feltárva a településen fellelhető
elégtelen lakhatási körülményeket, veszélyeztetett lakhatási helyzeteket és hajléktalanságot, illetve a
lakhatást segítő támogatásokat. E mellett részletezzük a lakhatásra vonatkozó egyéb jellemzőket,
elsősorban a szolgáltatásokhoz való hozzáférést.
Gyomaendrőd Város Önkormányzata rendelkezik Lakásgazdálkodási koncepcióval, melyet a Képviselőtestület 311/2017. (VIII. 31.) Gye. Kt. határozatával hagyott jóvá, és amely kimondja:
„Az önkormányzatnak elsődlegesen a város lakóinak igényeit kell figyelembe vennie, lakáspolitikájába
beépítve a különböző szociális szempontokat és egyéb, a település által meghatározott célokat.
További fontos elvárás, hogy hozzá tudjon járulni a város népességének megtartásához, lélekszámának
esetleges növeléséhez. Nagyon fontos a fiatalok városban tartása, illetve ide- vonzása. Ehhez olyan
lakáspolitika kell, amely élhető környezetet tud biztosítani, és vonzóvá tudja tenni a települést.”
A lakáspolitika egyik fontos területe a lakásgazdálkodás, amely a már meglévő lakásállomány
fenntartásával, kezelésével, bővítésével foglalkozik. Az önkormányzatok esetében a lakásgazdálkodás

vagyonkezelésre, állagmegóvásra, felújításra, korszerűsítésre, lakás-elosztásra irányulhat. Az önkormányzati
lakásgazdálkodásnak a lakás mobilitáshoz is jelentősen hozzá kell járulnia.
A lakásgazdálkodás szűkebb értelemben az önkormányzat tulajdonában lévő lakásállománnyal való
gazdálkodást jelenti, ezen belül a törvény, kötelező feladatként a szociális rászorultság alapján történő
bérbeadás feltételeinek meghatározását jelöli meg.
Tágabb értelemben azonban a lakásgazdálkodás sok egyéb területet is érint. A lakásgazdálkodási döntések
meghatározhatják egy adott város, városrész fejlődésének irányát, de befolyásolhatják egy településrész
etnikai összetételén át a demográfia helyzetet is.
A lakásgazdálkodási koncepció céljai:
- tárja fel, összegezze és értékelje a lakáspiac külső gazdasági környezetét, a változó környezethez való
alkalmazkodás helyi esélyeit,
- határozza meg az önkormányzat hosszú és rövid távú irányuló elképzeléseit, konkrét intézkedéseket és
fejlesztéseket.
A lakásgazdálkodási koncepció megalkotása lehetővé teszi Gyomaendrődön az egységes és következetes
lakáspolitika kialakítását. A koncepció fő irányvonalainak meghatározásakor figyelembe kell venni az
önkormányzat teljesítőképességét, a mindenkori pénzügyi lehetőségeket, törekedve arra, hogy a kötelező
feladatokon túl minél több önként vállalt feladat épüljön be a koncepcióba. Emellett törekedni kell arra,
hogy a koncepció stratégiailag illeszkedjen az Európai Unió kapcsolódó szabályaihoz, és az országos
lakásgazdálkodási dokumentumokhoz.
Az első lakáshoz kapcsolódó önkormányzati támogatásokról szóló 17/2017. (VI. 30.) önkormányzati
rendelettel Gyomaendrőd Város Önkormányzata az elmúlt évtizedekhez hasonlóan továbbra is biztosítja a
gyomaendrődiek számára az első lakás vásárlásához, építéséhez, bővítéséhez, biztosított önkormányzati
támogatást. Az Önkormányzat – anyagi lehetőségeihez mérten – mindig kiemelten kezelte a fiatalok
lakhatásának segítését, felismerve azt, hogy milyen fontos a fiatalok településen való tartása. Az
önkormányzat 2017. évben úgy döntött, hogy kiszélesíti az első lakáshoz jutó támogatást. Egyrészt az
igénylők körének bővítésével – nemcsak ifjú házasok, hanem élettársak illetve egyedülálló személyek is
jogosultak lehetnek –, másrészt nemcsak lakásvásárlást és építést, hanem lakásbővítést és korszerűsítést is
támogat. A támogatás kamatmentes hitel és vissza nem térítendő önkormányzati támogatásként adható,
maximum összege 750 e Ft, bővítés, korszerűsítés esetén ezen összeg 50 %-a nyújtható.
A település lakásállományában az elmúlt években jelentős változás nem következett be, elenyésző
mértékben csökkent a lakások száma. A bérlakás állomány 2013 óta stagnál: 2013-Ban 42 db, 2014-ben 45
db, majd ezt követően 44 db áll rendelkezésre. Ebből az elégtelen lakhatási körülményeket biztosító lakások
száma 0.

Év

2013

Egyéb
Ebből
Ebből
Ebből
Ebből elégtelen lakáscélra
elégtelen
elégtelen
elégtelen
Lakásállomány
Bérlakás
Szociális
lakhatási
használt
lakhatási
lakhatási
lakhatási
(db)
állomány
lakásállomány körülményeket
nem
körülményeket
körülményeket
körülményeket
(TS 4201)
(db)
(db)
biztosító
lakáscélú
biztosító
biztosító
biztosító
lakások száma ingatlanok
lakások száma
lakások száma
lakások száma
(db)
6 447
n.a
42
0
17
7
0
0

2014

6 443

n.a

45

0

17

7

0

0

2015

6 443

n.a

44

0

18

7

0

0

2016

6 432

n.a

43

0

16

7

0

0

2017

6 573

n.a

44

0

16

7

0

0

Forrás: TEIR, önkormányzat adatai

A szolgálati bérlakások iránti igény esetében stagnálás figyelhető meg.
A lakóépületek száma 2017. január 1-i adat szerint: 6573 db, mely lakásokból összkomfortos 3291 db,
komfortos 2303 db, félkomfortos 938 db, komfort nélküli 41 db. Öt évre visszatekintve a lakásállományon
belül az alacsony komfort fokozatú lakások aránya nem változott, tekintettel a település lakóinak szociális
és anyagi helyzetére ez az arány várhatóan az elkövetkezendő években sem fog számottevően változni.
Az önkormányzat szociális és költségalapú bérlakások kiutalásával segít az arra rászoruló emberek lakhatási
gondjainak megoldásában. Gyomaendrődön 2002. évben a Széchenyi-terv keretében 24 db költség alapú
bérlakás épült. A 24 db lakásból 16 db az Endrődi u. 5-7. szám alatt, még 8 db a Magtárlaposi u. 14-16. szám
alatt található. Mind az Endrődi úton, mind a Magtárlaposi úton lévő lakások kihasználtsága 100 %-os.
A fent említett költség alapú bérlakáson kívül, az önkormányzat tulajdonában még 20 db szolgálati [mely
lakások komfort fokozata: összkomfortos-, (12 db) vagy komfortos (8 db)] és 16 db szociális bérlakás van [a
lakások komfort fokozata: komfortnélküli (7 db), komfortos (7 db), összkomfortos (2 db)]. A kiutalás
feltételeit a lakások és helyiségek bérletéről és elidegenítéséről szóló 15/2016. (VI. 7.) önkormányzati
rendelet szabályozza.
Az önkormányzati bérlakások szociális, költségelvű és piaci alapon adhatók bérbe. Az önkormányzat a
lakásállomány nagy részét szociális alapon adja bérbe, alacsony bérleti díjért. A szolgálati és a költségalapú

bérlakások esetében is hasonlóan alacsony a lakbér összege. Költségelven bérbe adott lakások száma 24
db.
8 lakás fiatalok számára határozott időtartamra, maximum öt évre utalható ki, abban az esetben, ha a
leendő bérlő vállalja, hogy lakás előtakarékossági szerződést köt. 16 lakás a 62. életévét, illetőleg a reá
irányadó nyugdíjkorhatárt betöltött személyek számára utalható ki, határozatlan időtartamra. Költségelvű
lakásoknak a bérleti díja a lakás műszaki állapotának fenntartását fedezi.
Nagyon nagy igény mutatkozik a nyugdíjas korúak körében a költségalapú bérlakásokra. Kétszer-háromszor
ennyi bérlakás bérbeadása is megvalósulhatna, ha a megfelelő mennyiségű bérlakással rendelkezne az
önkormányzat.

Szociális alapon azok az állampolgárok igényelhetnek lakást, akiknek a közös háztartásban élők esetében
egy főre jutó havi jövedelme nem éri el a mindenkori saját jogú öregségi nyugdíjminimum kétszeresét,
egyedül élő esetében két és félszeresét; létfenntartáson felül szükséges mértéken felül ingó és ingatlan
vagyona nincs, továbbá forgalomképes lakóingatlan tulajdonnal nem rendelkezik.
Az igénylők szükségleteit a szociális bérlakás állomány sem műszakilag, sem nagyságrendileg nem elégíti ki.
Az önkormányzati szociális bérlakásokban élők a társadalmi rétegek alsó részéhez tartoznak. Ezek döntően
azok a társadalmi csoportok, amelyek generációk óta halmozódó és újratermelődő társadalmi
egyenlőtlenségek miatt a társadalmi kirekesztődés különböző fokain élnek. A legtöbb családban
halmozottan több társadalmi probléma jelentkezik. Az alacsony iskolázottság főként a szociális
bérlakásokban élők számára jelent hátrányt a munkaerőpiacon, hiszen a költségalapú bérlakások lakói már
inaktív korú emberek.
Önkormányzatunk nem rendelkezik szükséglakásokkal.
Városunkban az elmúlt években kilakoltatás nem fordult elő.
Az önkormányzati tulajdonú bérlakások földrajzi elhelyezkedését több tényező befolyásolja. Az állami
tulajdonú lakások kerültek 1990 után önkormányzati tulajdonba, majd értékesítésre. Mivel a tulajdonosok
maguk döntöttek a lakás megvételéről, ezért területileg elszórtan maradtak meg az önkormányzati
bérlakások.
A bérlők szociális és anyagi helyzetéből adódóan városunkban nincs realitása a lakásmobilitás
erősödésének. A bérlők nagy része végleges megoldásnak tekinti a bérlői státuszt, rossz anyagi és szociális
helyzetük miatt nem jelentkezik életcélként saját tulajdonú lakás megszerzése.
Piaci alapon bérbe adható lakások Gyomaendrődön nincsenek. Jelenleg nincs olyan lakás, amelyet az
önkormányzat ilyen formán hasznosítani tud. Nincs a piaci alapú bérbeadáshoz megteremtve a kínálat,
nincs felmérve a várható kereslet, és a lehetséges bérlők igényei sem. Ezen ingatlanok száma Gyomaendrőd
esetében 0.
A

lakásfenntartási

támogatásban

részesülők

száma

2013

évtől

adósságcsökkentési támogatásban részesítettek számával egyetemben.

folyamatosan

csökken,

az

2015-ben a lakásfenntartási támogatás és az adósságcsökkentési támogatás megszűnt, 2016 évtől
kezdődően a rászorulók számára települési támogatás biztosított. Ezt a támogatást 2016-ban összesen 553,
míg 2017-ben 539 fő vette igénybe. Vizsgálva az előző éveket is, tulajdonképpen elmondható, hogy a
támogatásban részesülők száma az utóbbi években nagyjából stagnál.
3.4.2. számú táblázat - Lakásfenntartási és adósságcsökkentési támogatásban részesülők száma

2013

Lakásfenntartási
támogatásban
részesített személyek
száma
(TS 6001)
999

2014

735

2

2015

520

n.a

Év

Összesen
adósságcsökkentési
támogatásban
részesítettek száma
(TS 6101)
30

2016

n.a

n.a

2017

n.a

n.a

Forrás: TeIR, KSH Tstar
Az eladósodottság esetében az adósságcsökkentési támogatásban részesülők számát vizsgálhatjuk (lásd
fenti táblázat és diagramm) 2014 évig. 2015-től ez a támogatási forma nem létezik. Az adósságcsökkentési
támogatásban részesülők száma 2008 és 2011 között folyamatosan növekedett, 2011-ben számuk 187 fő
volt. Létszámuk 2012-ben 110, 2013-ra 30, majd 2014 évre 2 főre csökkent.
Fontos beszélni a külterületeken való lakhatásról, mely esetben leginkább Öregszőlő településrész
bemutatása lenne releváns, mely a 3.5 pontban olvasható részletesen. A településrészen lakók
esélyegyenlőségének növelése érdekében, a tanyagondnoki szolgáltatás beindítása és az IKSZT
működtetése által az előzőekben említett hátrányok csökkenthetővé váltak, ami életminőség javulást is
eredményezhet.
A tanyagondnoki szolgálat a Térségi Szociális Gondozási Központ Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya
személyes gondoskodást nyújtó integrált intézményi ellátórendszerének tagjaként látja el feladatát
Gyomaendrőd 001-es és 002-es tanya körzetében. A szolgáltatás célja, Gyomaendrőd város külterületén,
tanyáin élő idősek, egyedül élők, fogyatékkal élők, hátrányos helyzetben lévő családok alapvető
szükségleteinek kielégítésében, életvitelük segítésében való közreműködés, a közszolgáltatásokhoz,
egészségügyi és egyéb alapszolgáltatásokhoz való hozzájutás biztosítása. Célja a tanyákon élők
esélyegyenlőségének növelése, az ott élők életfeltételeinek javítása. A tanyagondnoki szolgáltatás mindkét
körzetében 400 - 400 lakos részére nyújt segítséget. A feladatot 2 fő tanyagondnok látja el. A
tanyagondnoki körzetekben élők közlekedését gépkocsival történő szállítás által segítik a tanyagondnokok.

3.5 Telepek, szegregátumok helyzete
Önkormányzatunk – a 2013. évi Helyi esélyegyenlőségi Program készítésekor – vizsgálta a
szegregátumok kritériumainak való megfelelést, melyhez az Európai Uniós meghatározást vette figyelembe,
mely szempontok szerint Gyomaendrődön szegregátum nincsen. A városban két szegregációval
veszélyeztetett terület lett akkor meghatározva: Öregszőlő, valamint Cigányváros.
2015-ben elkészült Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Integrált Településfejlesztési Stratégiája,
melyhez esélyegyenlőségi szakértő készítette el a település antiszegregációs programját. A program szerint
Gyomaendrődön 5 szegregátum került meghatározásra, s ennek megfelelően került kidolgozásra az itt élők
esélyeinek javítása érdekében szegregációt csökkentő intézkedési terv.
Gyomaendrődi szegregátumok: Cigányváros, Nagylapos, Öregszőlő, Kocsorhegy és Bánomkert.
Általánosságban elmondható, hogy mindegyik területre jellemző a korszerűtlen, elöregedett és az
állagmegóvási munkák elmaradása miatt rossz állapotban lévő épületek együttese. Több épület állapota az
életveszélyes állaghoz közelít. A külterületeken az infrastruktúra hiányos, a Cigányvárosban pedig – noha a
közműgerincek kiépítettek – a díjhátralékok miatt több ingatlant lekapcsolt a szolgáltató a hálózatról.

Gyomaendrőd város KSH által kijelölt és Gyomaendrőd város által jóváhagyott szegregátumainak státusza –a legsúlyosabb helyzetben lévő területek kiemelésével (témakörönként)

Társadalom 1.
(Demográfia)

Társadalom 2.
(Segélyezés)

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

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

Szegregátum 2.
Nagylapos

A lakónépesség száma
156 fő.

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

Szegregátum 3.
Öregszőlő

A lakónépesség száma
658 fő.

Szegregátum 4.
Kocsorhegy

A lakónépesség száma
91 fő.

Szegregátum 1.
Cigányváros

Szegregátum 5.
Bánomkert

A lakónépesség száma
164 fő.

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

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

Épített környezet /
Közterületek minősége

Szolgáltatásokhoz
(közintézményi/piaci jellegű) való
hozzáférés

Etnikai szegregáció

magas a
nélküli,
lakások

Az
infrastruktúra
kiépített.

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

A területen rendkívül
magas
a
roma
lakosság aránya

magas a
nélküli,
lakások

Több utcában hiányzik a
pormentes út és a
szennyvízhálózat.

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

A területen nem
magas
a
roma
lakosság aránya

magas a
nélküli,
lakások

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

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

A
területen
folyamatosan
növekszik a roma
lakosság aránya

magas a
nélküli,
lakások

Az
ivóvízhálózat
kivételével nem áll
rendelkezésre
infrastruktúra.

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

A területen nem
magas
a
roma
lakosság aránya

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

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

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

A területen nem
magas
a
roma
lakosság aránya

Lakáshelyzet
Elöregedett
lakásállomány,
komfort
félkomfortos
aránya.
Elöregedett
lakásállomány,
komfort
félkomfortos
aránya.
Elöregedett
lakásállomány,
komfort
félkomfortos
aránya.
Elöregedett
lakásállomány,
komfort
félkomfortos
aránya.

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

Alcélok

1. Az esélyegyenlőség biztosítása a város minden fejlesztési
beavatkozásánál,

annak

figyelembe

vételével,

hogy

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

Az iskolai sikeresség feltételeinek megteremtése
A lemorzsolódás csökkentése

3. Az alacsony státuszú lakosság foglalkoztatási helyzetének

A

javítása

számának emelkedése
Az

rendszeres munkajövedelemmel
elsődleges

munkaerő-piacon

rendelkezők
megjelenők

számának növekedése
4. A szociális szolgáltatásokhoz való hozzáférés javítása

A szociális szolgáltatások színvonalának emelkedése

5. Közösségi terek biztosítása

A

szabadidő

hasznos

eltöltése

feltételeinek

biztosítása
Az

iskolán

kívüli,

iskolai

sikerességet

segítő,

programok helyszíneinek biztosítása
Minden korosztály részére biztosítani a közösségi
tereket

A szegregátumok megszüntetése nem lehetséges, ezért legfőbb célunk, hogy a rossz állagú ingatlanok
felszámolásával, a mobilizációs lehetőségek megteremtésével a szegregációt oldjuk, a szegregátumokban
élők számát csökkentsük. Emellett, hogy a területek rehabilitációjával élhetőbb lakókörnyezetet
teremtsünk. Öregszőlő kivételével a területeken nem áll rendelkezésre közösségi tér, illetve azok erősen
leromlott állagúak. A szolgáltatások elérése nehézkes, ezért egyes szolgáltatások helyben történő
biztosítása szükséges. A foglalkoztatottság növelésével az alacsony státuszú lakosság számát csökkenteni
kell, így a szegregátumok oldása is elősegíthető. A Cigányváros etnikailag szegregált terület. Ez fenyegeti az
Öregszőlőt is, az alacsony ingatlanárak miatt egyre többen költöznek ide a Cigányvárosból.

Általános – horizontális anti-szegregációs intézkedések
Az önkormányzat a Gyomaendrődi Roma Nemzetiségi Önkormányzattal közösen Anti-diszkriminációs
jelzőrendszert működtet annak érdekében, hogy a településen az esélyegyenlőség és a szegregációmentesség a mindennapok részévé váljon.
A hátrányos helyzetű gyermekek lemorzsolódásának megelőzése, az utcai devianciák, a fiatalkori bűnözővé
válás elkerülése és a BTM nehézségekkel küzdő gyermekek problémáiban való segítségnyújtás biztosítása
érdekében Kortárs-segítők képzését támogatjuk. A Gyulai Tankerületi Központtal együttműködve segítjük
az iskolai drogprevenció, a stressz prevenciós és a családi életre nevelés témakörökből rendhagyó órák
rendezését.
A megfelelő színvonalú szociális munka biztosítása érdekében rendkívül fontos a szociális területen
dolgozók továbbképzése. Új gyakorlatok, lehetőségek megismerésére és újfajta tevékenységek
bevezetésére van szükség. Emellett rendkívül fontos, hogy a segítő szakemberek számára támogatást
nyújtsunk a segítő munka során jelentkező testi, szellemi, érzelmi kimerülés megelőzése érdekében, a
családsegítő munka fejlesztésében.
A városban még mindig – bár kevés számban – gondot okoz az aktív korú lakosság körében az általános
iskolai végzettség hiánya. Támogatni kívánjuk a 7-8. osztály megszerzését körükben.
3.6 Egészségügyi és szociális szolgáltatásokhoz való hozzáférés
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. Törvény 2013. január elsejétől hatályos
rendelkezése kimondja, hogy az egészségügyi alapellátás mellett az egészséges életmód segítését célzó
szolgáltatások is a helyi önkormányzat kötelezően ellátandó feladataihoz tartoznak.
Gyomaendrőd lakosainak egészségi állapota nem tér el az országos helyzettől, miszerint a nagy
betegségcsoportok ugyanúgy jellemzőek a településen élőkre (keringési rendszer betegségei, daganatos
megbetegedések, emésztőrendszer megbetegedései, légzőrendszer megbetegedései, külső okok - baleset,
öngyilkosság stb.), mint az országos átlagra. Magyarországon a születéskor várható életkor 5-8 évvel
alacsonyabb, mint az Európai Unió többi országában és sajnos ez Gyomaendrődön sincs másképp. A DélAlföldre ezeken felül igen jellemző a depresszió, mint pszichiátriai betegség, melynek kialakulása
összefügghet az alkoholizmussal és a rokkanttá nyilvánítással.
Az utóbbi időben jelentősen megszaporodtak az allergiás betegségek Gyomaendrődön is, akárcsak szerte a
világban. A gyermekek jelentős részénél tapasztalhatóak csontrendszeri elváltozások, tartási hibák,
szaporodnak a fogászati megbetegedések is. A lakosság életmódja a Dél-alföldi régió átlagának megfelel. Az
egészségesebb életmód és egészséges táplálkozás megvalósulásához felvilágosító munkára és az egyének
anyagi körülményeinek változására lenne szükség. Olyan környezeti hatásról, mely jelentősen befolyásolná
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a lakosság egészségi állapotát, nem beszélhetünk. A társadalmi, gazdasági, szociális és kulturális viszonyok
megfelelnek a magyarországi települési viszonyoknak.
Gyomaendrődön a Városi Egészségügyi Intézmény jól működő és innovatív rendszer, ahol a működést
az önkormányzat biztosítja, mint tulajdonos.
Az intézmény térségi szerepet tölt be városunk vonzáskörzetébe tartozó kistelepülések egészségügyi
ellátásában, feladata az egészségügyi alap- és szakellátás biztosítása. Az egészségügyi alapellátás körében
gondoskodik:
a) a háziorvosi, házi gyermekorvosi ellátásról,
b) a fogorvosi alapellátásról,
c) az alapellátáshoz kapcsolódó ügyeleti ellátásról,
d) a védőnői ellátásról,
e) az iskola-egészségügyi ellátásról,
f) járóbeteg szakellátásról.
Az intézmény kis méretéhez képest sokféle szakellátást működtet, kiváló szakemberekkel.
A Városi Egészségügyi Intézmény által biztosított járóbeteg szakellátás területei: általános belgyógyászat,
általános sebészet, általános szülészet-nőgyógyászat, általános fül-orr-gége gyógyászat, általános
szemészet, általános bőr- és nemibeteg-ellátás, általános neurológia, ortopédia, urológia, reumatológia,
pszichiátria, tüdőgyógyászat, általános laboratóriumi diagnosztika, általános röntgendiagnosztika,
ultrahangdiagnosztika, nőgyógyászati ultrahangdiagnosztika, fizioterápia, gyógytorna, tüdőgondozás.
Az intézmény fontosnak tartja és kiemelten kezeli a lakosság egészségi állapotának javítását, egészségének
fejlesztését, a prevenciót.
A Városi Egészségügyi Intézmény külön figyelmet szentel a mentális egészségnek és a páciens-orvos közötti
terápiás együttműködésnek.
A háziorvosi ellátó rendszer kulcselem, az állami egészségügyi rendszer alapköve.
A gyógyító-megelőző alapellátás keretében a háziorvos feladatkörébe tartozik különösen az egészséges
lakosság részére nyújtott tanácsadás és szűrés, a beteg vizsgálata, gyógykezelése, egészségi állapotának
ellenőrzése, orvosi rehabilitációja, illetve szükség esetén szakorvosi vagy fekvőbeteg-gyógyintézeti
vizsgálatra, gyógykezelésre való utalása.
Gyomaendrőd város közigazgatási területén jelenleg 7 felnőtt háziorvosi körzet van, melyből egy tartós
helyettesítéssel működik.
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3.6.1. számú táblázat – Orvosi ellátás
Év

Felnőttek és gyermekek
részére szervezett háziorvosi
szolgálatok száma
(TS 4401)

Csak felnőttek részére
szervezett háziorvosi
szolgáltatások száma
(TS 4301)

A házi gyermekorvosok
által ellátott szolgálatok
száma
(TS 4501)

2013

0

6

3

0
0
0
0

7
7
7
7

3
3
3
3

2014
2015
2016
2017
Forrás: TeIR, KSH Tstar

Az iskola- és ifjúság egészségügyi ellátás keretében a védőnő feladata: alapszűrések, a gyermekek testi,
szellemi fejlődése, valamint személyi higiéné ellenőrzése, elsősegélynyújtás, az orvosi vizsgálatok
előkészítése, a védőoltásokkal kapcsolatos szervezési, előkészítési feladatok, a krónikus betegek,
magatartási zavarokkal küzdők életvitelének segítése, részvétel az egészségtan oktatásban, iskola higiénés
ellenőrzésében való részvétel, kapcsolattartás a szülőkkel, pályaválasztás segítése.
A védőnők a munkájukat a helyi gyermek háziorvosokkal együttműködésben végzik.
A védőnők az egészségügyi alapellátás részeként önállóan végzik hivatásukat, a hatályos jogszabályok és a
szakmai protokollok iránymutatásainak megfelelően. A védőnői szolgáltatás kiterjed az egyénre, a családra
és a közösségre egyaránt. Feladatai: a nővédelem, várandós anyák gondozása, gyermekágyas anyák
gondozása, 0-7 éves korú gyermekek gondozása, tanköteles gyermekek gondozása, családgondozás.
A városban 5 körzeti védőnői szolgálat van, valamint 2 fő iskola és ifjúság-egészségügyi védőnő dolgozik.
A népegészségügyi szűrések leginkább az érintett civil szervezetek és a Vöröskereszt szervezésében
valósulnak meg a városban, melyek bárki számára hozzáférhetőek.
Városunkban a Térségi Szociális Gondozási Központ konyhája látja el a közétkeztetésben résztvevő
közoktatási intézményeket: bölcsődék, óvodák és iskolák. A főzőkonyha 2000 adag ebéd főzésére
rendelkezik szakhatósági engedéllyel.
2017. évben naponta átlagosan 1375 adag ebédet főztek a bölcsődés kisgyermektől az agg korosztályig. Ha
mindent összeadunk – reggeli, tízórai, ebéd, uzsonna, vacsora –, naponta 3000-3100 adag étel kiszolgálását
végzik a konyhán dolgozók. 2017. évben a beiskolázott konyhai kisegítők sikeresen elvégezték a szakács
iskolát. A normál étkezésen túl minden korosztály számára biztosítják a diétás étkezést is.
Eleget téve a jogszabályi elvárásnak, dietetikust alkalmaznak megbízásos jogviszonyban, aki hetente részt
vesz az ételsorok, illetve a diéták szakszerű összeállításában.
A településen közétkeztetésben részt vevők megoszlása életkor szerint, 2017-ben:
-

bölcsődés és óvodás korúak: 395 fő

-

általános iskolások: 540 fő

-

felnőtt korúak: 440 fő
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Településünkön a szervezett sportolási lehetőség már az óvodai nevelés keretén belül biztosított. A
mindennapi, ún. frissítő 5-10 perces testnevelési foglalkozásokon elsősorban a gyermekek testi képességeit,
ügyességüket, gyorsaságukat, állóképességüket fejlesztik az óvónők. Ezeken a foglalkozásokon túl
valamennyi óvodában nagy gondot fordítanak a gyermekek életkori sajátosságait figyelembevevő
mozgáslehetőségek biztosítására. Az óvodai napirendbe építve tanfolyam jellegű foglalkozásokat
biztosítanak a gyermekek számára a néptánc, társastánc, gyermektorna foglalkozásokon. Városunkban
mindegyik óvodában található tornaszoba. Hagyományosnak mondható az ovi-olimpia mellett az Őszi
sportnap megrendezése. Gyomaendrődön működik az ovifoci program is.
Az általános iskolákban, illetve középiskolákban kötelező a mindennapi testnevelés. Minden iskolában van
tornaterem, mely mellett kihasználják a Városi Sportcsarnok és a két sportpálya adta lehetőségeket is. A
testnevelési órákat szakképesített testnevelő tanárok oktatják.
Városunkban nagyon sok sportszervezet működik. Óriási sikereket érnek el társastáncosaink, kajakosaink,
judósaink,

kézilabdázóink

és

ökölvívóink.

Nagy

hagyománya

van

a

labdarúgásnak

és

a

gyermeklabdarúgásnak.
Az atlétika sportágában is kiemelkedő eredmények születtek és születnek. Az utánpótlás nevelésben –
bármely sportág területén – nagy szerepe van az iskolákban működő sportegyesületeknek is.
A város központjában, a Kner térrel szemben található Gyomaendrőd egyetlen sportcsarnoka, mely
kiválóan alkalmas sportesemények (kispályás foci, kézilabda-, kosárlabda-, röplabda meccsek)
lebonyolítására, valamint kulturális- iskolai események megrendezésére. A csarnok befogadó képessége
300 fő. A Sportcsarnok térítésmentesen igénybe vehető az oktatási intézmények kötelező testnevelési
óráinak megtartására. A Varga Lajos Sportcsarnok számos kulturális programnak ad helyet, és alkalmas
lehet nagyszabású vásárok, kiállítások és kistérségi rendezvények megrendezésére.
Az óvodák és az oktatási intézmények nevelési illetve pedagógiai programjukban rögzítetten vízhez
szoktatást illetve úszásoktatást biztosítanak az intézményekbe járó gyermekek, tanulók számára.
Gyomaendrőd Város Önkormányzata támogatja - fenntartótól függetlenül -, a város oktatási intézményeibe
járó gyermekek úszásoktatását. Az úszásoktatás helyszíne a Liget Fürdő.
A Gyomaendrőd Csárdaszállás Hunya Települési Önkormányzati Társulás fenntartásában működik a
személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások biztosítása érdekében a Térségi Szociális Gondozási
Központ. Az intézményt 1993. május 1-jével alapította Gyomaendrőd Város Önkormányzata.
Az intézményünk elsődlegesen Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya települések közigazgatási területein
élők részére biztosítja a személyes gondoskodás körébe tartozó alap és szakosított szociális szolgáltatásait.
Az idős otthoni ellátásba egész Magyarország területéről tudunk fogadni lakókat.
Alap és szakosított ellátás körébe tartozó szolgáltatásaink integráltan egymásra épülve nyújtanak az
igénylők részére szükségleteiknek megfelelő segítséget. A szervezeti integráció nagy előnye, hogy az ellátási
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formák átjárhatók, összekapcsolhatók, így mindenkor az egyén aktuális szükségleteihez igazodó
szolgáltatást veheti igénybe az intézményhez forduló személy.
Intézményhálózata révén az alap és szakosított ellátási formák összehangolásával, az idős és/vagy
fogyatékkal élő személyek bio – pszicho – szociális szükségleteinek kielégítésében nyújt részleges vagy teljes
segítséget. Az ellátás minél magasabb színvonalú megvalósulása érdekében kapcsolatot tart mindazon
társadalmi-, érdekképviseleti szervezetekkel, társintézményekkel, melyeknek együttműködése az idős
és/vagy fogyatékos ellátottak életminőségének javulásához hozzájárulhat.
Az intézmény az alábbi feladatokat látja el.
1.Étkeztetés
2.Házi segítségnyújtás
3. Jelző rendszeres házi segítségnyújtás
4. Idősek nappali ellátása
5. Fogyatékosok nappali ellátása
6. Támogató szolgálat
7. Tanyagondnoki szolgálat
8. Vendég étkeztetés
9. Idősek elhelyezése
10. Idősek tartós elhelyezése
Kiegészítő feladatok:
1. Gyakorlóterep biztosítása
2. Egyéb vendéglátás /munkahelyi étkeztetés, vendéglátás/
3. Máshová nem sorolható egyéb szárazföldi szállítás
A szolgáltatást igénylők minden területen egyenlő bánásmódban részesülnek.
A szociális ellátórendszerben az idősotthoni elhelyezések alkalmával előfordul, hogy az idős - biztonsága
érdekében - az elhelyezésnél előnyt élvez, mivel élethelyzete szükségessé teszi, hogy soron kívül
gondoskodjanak róla.
Az ellátásokat tekintve a közgyógyellátási igazolvánnyal rendelkezők száma 2013. évtől kezdődően 2016-ig
kismértékben folyamatosan csökkent – a többihez képes kimagaslóan magasabb értéket 2015. évben
tapasztalhattunk.
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3.6.2. számú táblázat - Közgyógyellátási igazolvánnyal rendelkezők száma
Év

Közgyógyellátási igazolvánnyal
rendelkezők száma
(TS 5601)

2013

667

2014
2015
2016

625
746
609

2017
Forrás: TeIR, KSH Tstar

n.a

Az alanyi jogon ápolási díjban részesítettek száma az utóbbi években stagnál, míg a méltányossági alapon
támogatásban részesítettek száma 2015-től csökkenést mutat.
3.6.3. számú táblázat - Ápolási díjban részesítettek száma

Év

Ápolási díj, alanyi jogon:
támogatásban részesítettek évi
átlagos száma (TS 5901)

Ápolási díj, méltányossági
alapon: támogatásban
részesítettek évi átlagos száma
(TS 5902)

Összesen

2013

130

128

258

157
134
110
112

286
263
239
241

2014
129
2015
129
2016
129
2017
129
Forrás: Önkormányzati adatszolgáltatás
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3.7 Közösségi viszonyok, helyi közélet bemutatása
A közösségi színtér adott helyen rendszeresen működő intézmény-rész vagy egyéb jogállású
létesítmény (helyiség együttes, épület), mely a helyi lakosság rendszeres vagy alkalmi közművelődési
tevékenységének, a lakosság önszerveződő közösségeinek támogatása érdekében önkormányzati
fenntartásban, önkormányzatok társulásában vagy közművelődési megállapodás alapján, erre a célra
alkalmassá tett és működtetett.
A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 7. pontja
szerint a települési önkormányzat feladata a közösségi tér biztosítása, a közművelődési, tudományos,
művészeti tevékenység támogatása. A muzeális intézményekről a nyilvános könyvtári ellátásról és a
közművelődésről szóló 1997. évi CXL tv. 76. §-a alapján a települési önkormányzat kötelezően ellátandó
feladata a helyi közművelődési tevékenység támogatása. A törvény 78. § (2) bekezdése szerint az
önkormányzat a városban közművelődési intézményt biztosít.
Gyomaendrőd gazdag kulturális értékekkel büszkélkedhet. Ilyen megőrzendő értéket képviselnek és
közvetítenek a városban működő amatőr művészeti csoportok, melyek működésének segítése, támogatása
fontos önkormányzati cél és feladat. Több évtizedes hagyományra tekint vissza a néptánc, társastánc és
színművészet kultúrájának ápolása. A hagyományok ápolása és átadása mellett jelentős tevékenységük a
művészeti nevelés, melynek célja, hogy a meghatározott valóságismereti és gondolati tartalmak
közvetítésével a tanulókban olyan szintű esztétikai igény és érzék kifejlesztése, amely a személyiségnek
belső tartást, biztonságot ad.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a közművelődési feladatok ellátásáról 2009.
március 1.-jétől a Kállai Ferenc Kulturális Központ keretei között gondoskodik.
Az intézmény székhelye a Kossuth út 9. szám alatt található, korábban Katona József Városi Művelődési
Központ.
Telephelyei:
-

Körös Látogatóközpont 5500 Gyomaendrőd, Jókai Mór utca 6.

A Körös Látogatóközpontban a víz szerepét mutatják be az érdeklődőknek egy kiállítás keretében, az
udvaron pedig a helyi kistermelők és kézművesek biopiacot működtetnek. Állandó kiállítás: "Az esőcsepptől
a Körösig", Aranka Játékbaba Múzeum - Dr. Latorcai – Ujházi Aranka Babagyűjteményéből
- Erzsébet ligeti Kilátó és Tanösvény 5500 Gyomaendrőd, 1243/3 hrsz. és Szent László Kiállító és
Rendezvénytér 5500 Gyomaendrőd, 1245 hrsz.
A gyomai városrész főterétől a Hármas –Körös irányában a Révlaposi-holtág hídjától jobbra érjük el az 5
hektáros Erzsébet ligetet, mely a Révlaposi-holtág és a Hármas Körös között terül el. Itt található az
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Erzsébet ligeti lombkorona sétány és kilátó. A több mint egy kilométer hosszú tanösvény egész évben
látogatható.
A gyomai részen található székhely számos civil szervezetnek közösségi teret biztosít, rendezvényeivel a
település kulturális életének egyik központja. Az intézményben többek közt a Gyomaendrődi Őszi Tárlat, az
amatőr gyomaendrődi művészek kiállítása kerül évente megrendezésre.
Az endrődi településrészen a Szent Antal Népház programjai szolgálják a közművelődést, és helyet ad a
városrész civil szervezeteinek. A lakosok igényeihez alkalmazkodva főként a közösségi lét különböző
formáinak segítése a fő tevékenység. Ezen kívül rendezvényeknek, kiállításoknak, közéleti-, közérdekű
összejöveteleknek, gyűléseknek, tanfolyamoknak színhelye a közművelődési színtér. A Szent Antal Népház
2010. május 9-én volt 80 éves, 2016. óta költségvetési szervként működik.
A költségvetési szerv székhelye:
- Szent Antal Népház 5502 Gyomaendrőd, Blaha Lujza utca 21.
Telephelyei:
- Endrődi Tájház és Helytörténeti Gyűjtemény 5502 Gyomaendrőd, Sugár út 18-20.
Az Endrődi Tájház és Helytörténeti Gyűjtemény 1977 óta működik, a Tájház berendezésével a XIX.
század eleji paraszti életet mutatja be.
A Tájház kiemelt hangsúlyt fektet a népi kézműves mesterségek bemutatására. Lehetőségeihez mérten az
iskolai elméleti oktatásban szereplő néprajzi és helytörténeti anyag gyakorlati, valamint tárgyi
megismertetését rendhagyó múzeumi órák keretében segíti elő.
A gasztronómiai programjaik kiszélesítették a látogatók körét:
 Hagyományos endrődi disznótor a tájházban 2004-ben kísérletként tervezett program olyan jól sikerült,
hogy az elmúlt években visszatérő, közkedvelt programmá vált.
 a hagyományos ételkészítési bemutató program, melyen a látogatók megismerhetik a helyi ételek
(kemencében sült kelt tészták, vászonfazékban helyi specialitások) készítésének régies módjait.
Az intézmény részt vesz a helyi emlékek védelmében, melynek eredményeként egyre több kulturális
objektum újul meg, vagy kerül védettség alá. Nyaranta néprajzi tábort szerveznek néprajz szakos hallgatók
és helyi fiatalok részvételével.
- Gyomai Tájház és Alkotóház 5500 Gyomaendrőd, Zrínyi Miklós utca 2. (kettős funkciójú: közművelődési
színtér-múzeumi kiállítóhely)
A gyomai városrészen, a Zrínyi utcában is kialakításra került egy tájház, mely a Gyomai Tájház és Alkotóház
nevet kapta. Az egyetlen olyan gyomai parasztház, ami még mindig hiánytalanul magán hordozza a régi
falusi építészet elemeit, stílusjegyeit. A szobákban található két, a mai napig működőképes kemence, amely
disznótoros vagy más sütés-főzést magába foglaló lakoma alapjául is szolgál a rendezvényeken.
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- Szent Antal Kenyérsütőház 5502 Gyomaendrőd, Szent Antal utca 4. és
- Szent Antal Zarándokház 5502 Gyomaendrőd, Blaha Lujza utca 21.
A kenyérsütő ház olyan kulturális emlék, mely régiónkban és talán az országban is egyedinek nevezhető. A
városba látogató zarándokok és más célcsoportok számára a tradicionális kenyér-, kalácssütés bemutatása
mellett a kulturális örökségünk történelmének megismerése is a program részét képezi. Az épület eredeti
formában került visszaállításra, az udvarán fedett pihenőhellyel. A hátsó kerítés falon Szent László
fogadalmi kereszt elhelyezésére adott a lehetőség, ezzel is egy hagyományt indítva a zarándokok részére.
- Bárka Halászati Látogatóközpont 5502 Gyomaendrőd, Templom zug hrsz: 7701/1.
A látogatóközpont a Hármas-Körös természetrajzával, a folyószabályozás ökológiai hatásaival ismerteti meg
a látogatókat. A víz és az ember évezredeken át való együttműködését kiállítások, múzeumpedagógiai
foglalkozások, szakvezetések, múzeumi órák segítenek megismerni és megérteni. A Körös halászati
hagyományainak bemutatása, a hal fontos szerepe a népi táplálkozásban és a hal, mint kulturális
szimbólum megismertetése a látogatóközpont központi témája. A látogatók a modern ismeretátadás
eszközeivel és a hagyományos kiállítások elemeivel kialakított oktatási és közösségi térben, élményszerűen
sajátítják el az ökológiai gondolkodást, a környezetvédelem és a természetvédelem prioritását modern
világunkban. A látogatóközpont négy nagy egységből áll: főépület, halászati eszközök a kerengőben
múzeumpedagógiai foglalkoztató, foglalkoztató tó.
A turisztikai attrakciók DAOP projekt keretein belül 2015-ben kerül átadásra a történelmi és kulturális
örökség turisztikai hasznosítása céllal.
A város könyvtára a Határ Győző Városi Könyvtár, székhelye 2017. évtől Gyomaendrőd, Fő út 230., a
fiókkönyvtár az endrődi településen található, a Blaha út 21. szám alatt.
A Határ Győző Városi Könyvtár 2008. szeptember 1-én jött létre, jogelőd intézményei - a gyomai és az
endrődi könyvtárak- összevonásával. A gyomai könyvtár 1949-től, az endrődi 1952-től állt a lakosság
szolgálatában.
A könyvtár nyitott, befogadó, közszolgáltató intézmény. Bárki számára korlátozástól mentesen biztosítja az
igénybevétel lehetőségét. A könyvtár jó kapcsolatot ápol mindenkivel, akivel kapcsolatot lehet teremteni:
önkormányzati intézményekkel, civilszervezetekkel, a megye könyvtáraival. A Német Nemzetiségi
Önkormányzattal együttműködési szerződésünk van.
Az intézményben nyilvános könyvtári feladatellátás valósul meg. A könyvtár továbbá kiemelt figyelmet
fordít a fizikai, etnikai, szociális hátrányokat szenvedők, valamint az időskorúak ellátására olyan módon,
hogy minél több elérést és lehetőséget biztosítson számukra az információ ellátásban, a szolgáltatások a
dokumentumok igénybe vételében, valamint a dokumentumok használatában.
A Gyomaendrődi Hírmondó szerkesztése a könyvtár feladata, honlapjának látogatottsága kiemelkedően
magas.
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Az intézmény a város könnyen megközelíthető pontján akadálymentesített, a szolgáltatásoknak
megfelelően kialakított épületben nyújtja szolgáltatásait; fizikai közelségben partnerintézményeivel,
látogatói kényelmét, és igényeit előtérbe helyezve, a minőségi követelmények szellemében, a használói
szuverenitás figyelembe vételével.
Gyomaendrőd város Önkormányzata és a Rózsahegyi Diákjaiért Közhasznú Alapítvány felismerte az érintett
településrész veszélyeztetettségét, így az Alapítvány az Önkormányzattal együttműködve 2009-ben
pályázatot nyújtott be az Integrált Közösségi és Szolgáltató terek kialakítását célzó IKSZT/2008/1 kódszámú
konstrukcióra, mely támogatás keretében a Szent Imre Idősek Otthona épületének bővítményeként
megvalósuló Integrált Közösségi és szolgáltató tér kialakítására, működtetésére 49.257.428 FT
támogatásban részesült.
Öregszőlőben élő lakosság számára szervezett valamennyi program, rendezvény a Szent Imre Idősek
Otthona udvarán, illetve a 3. számú Idősek Klubjában kerül megrendezésre, ezért az itt élők számára ez
jelenti a közösségi élet helyszínét. Így alapvető volt, hogy az IKSZT az idősek otthona épületének szerves
egységét alkossa.
Az IKSZT megvalósulási helyszín tervezett maximális befogadó képessége 45 fő.
Integrált közösségi tér működtetése alatt, az együttműködő szervezetek szakmai segítségével végzett
munka nyomán az alábbi szolgáltatások és azokhoz kapcsolódó programok elérhetőek:
Ifjúsági közösségi programok szervezése, ifjúságfejlesztési folyamatok generálása és folyamatkövetéséifjúsági információs központ működtetése;
Helyszín és feltételek biztosítása a Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat tájékoztatási pont működtetéséhez;
Lakossági, vállalkozások információihoz való hozzájutásának elősegítése;
közösségi internet hozzáférés biztosítása
Közművelődési programok szervezése;
Könyvtári és információs szolgáltatások biztosítása;
Közösségfejlesztési folyamatok generálása, folyamatkövetése;
Helyszín biztosítása civil szervezetek számára;
Egészségfejlesztési programok;
Elektronikus közigazgatási végpont szolgáltatás biztosítása (Közháló végpont)
Üzlethelység kialakítása helyi vállalkozások támogatása érdekében.
Az Öregszőlőben megvalósult IKSZT az ünnepélyes átadást követően a Rózsahegyi Ház nevet viseli. A
közösségi tér sikeres működtetése az IKSZT címbirtokos Rózsahegyi Diákjaiért Közhasznú Alapítvány,
Gyomaendrőd Város Önkormányzata, valamint civil szervezetek összefogásával valósul meg. Továbbáfelismerve és érintve az időskorú lakosság problémáit - a településrészen lakók esélyegyenlőségének
növelése érdekében sor került a tanyagondnoki szolgáltatás beindítására is 2008. évben, mellyel az
előzőekben említett hátrányok csökkenthetővé váltak/válnak, ami életminőség javulást is eredményezhet.
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Településünkön is jelen vannak a közösségi szolidaritás megnyilvánulásai, melyek leginkább az
adományozásban mutatkoznak meg. Civil szervezetek (pl. Élet Másokért Egyesület, Templárius Alapítvány,
Roma Polgárjogi Szövetség, Nagycsaládosok Országos Egyesületének Gyomaendrődi Tagszervezete), illetve
a helyi Vöröskereszt is rendszeresen szervez adományozó akciókat. Miután az adományok tárolására
jellemzően nincsen mód, így az ebben tevékenykedő szervezetek igyekeznek azokat mihamarabb az
érintettekhez juttatni. Több esetben a helyi vállalkozók is részt vesznek az adományozásban, 2012-ben pl
nagy mennyiségű lisztet ajánlott fel egy helyi vállalkozó, melyből 13 család részesülhetett.
A Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat 2012-től koordinálja a Szeged Csanád Egyházmegyei Karitász
közvetítésével megvalósuló EU-s élelmiszercsomagok osztását, melyből tavaly 95 család részesülhetett.
2012. év végén néhány paplan és párna is felajánlásra került, melyet 7 rászoruló kaphatott meg.
Gyomaendrőd Város Önkormányzata is évek óta sikeresen pályázott a Gyermekétkeztési Alapítvány
Mindenki Ebédel programjára, melynek keretei között 20-30 rászoruló kisgyermek hétvégi és iskolai szüneti
étkeztetése valósulhatott meg. Az önkormányzat szervezésében valósul meg továbbá a Mindenki
Karácsonya program, melynek keretei között a rászorulók ingyen ebédben részesülnek az ünnepek előtt.
Szintén karácsony előtt kerül sor az idősek karácsonyi csomagjának kiosztására, melyet a 72 évnél idősebb
gyomaendrődi lakosok kapnak.
A városban felmerülő konfliktusok jellemzően nem etnikai jellegűek, kirívó roma-ellenes magatartással
nem találkozunk Gyomaendrődön.
3.8 A roma nemzetiségi önkormányzat célcsoportokkal kapcsolatos esélyegyenlőségi tevékenysége,
partnersége a települési önkormányzattal
Gyomaendrődön 1994. óta működik roma kisebbségi önkormányzat. Elmondható, hogy a Roma
Nemzetiségi Önkormányzat együttműködik mind a települési önkormányzattal, mind a köznevelési és
szociális intézményekkel is. A roma önkormányzat illetve a roma civil szervezetei folyamatosan részt
vesznek projektek tervezésében és megvalósításában akár főpályázóként, akár konzorciumi partnerként.
Ennek keretében együttműködtek Tanoda programban, szociális szakemberek képzésében, gyermekek
táboroztatásában, illetve több szabadidős és egyéb program szervezésében. A Cigányváros szélén van a
Roma Közösségi Ház, mely helyet ad a fenti programokon kívül a kisebbségi önkormányzati üléseknek és
egyéb rendezvényeknek is.
A Roma Nemzetiségi Önkormányzat aktívan részt vesz a település különböző rendezvényein és igyekszik a
célcsoportok számára továbbítani az események helyét és időpontját. Ez azért is fontos, hogy a roma
társadalom is részt tudjon venni egyes eseményeken, és ne érezzék az esélyegyenlőtlenséget.
A roma társadalmat Magyarországon a legkiszolgáltatottabbak közé sorolhatjuk. A város Önkormányzata
segíti a nemzetiségi önkormányzat működési feltételeit és támogatja a pályázati tevékenységében.
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3.9 Következtetések: problémák beazonosítása, fejlesztési lehetőségek meghatározása.
A mélyszegénységben élők és a romák helyzete, esélyegyenlősége vizsgálata során településünkön
beazonosított problémák
fejlesztési lehetőségek
Az alacsony iskolai végzettséggel rendelkezők száma
Alapvégzettségre épülő versenyképes képzések
csökken, a versenyképes szakképzettséggel
elősegítése (szakmák tanulása, tanfolyamok,
rendelkezőké továbbra is alacsony, ugyanakkor
továbbképzések)
nincs a végzettségnek megfelelő munkalehetőség
Hátrányos helyzetek öröklődése generációkon át.
Közfoglalkoztatás
Szociális, gyermekjóléti, képzési szolgáltatások
biztosítása
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4. A gyermekek helyzete, esélyegyenlősége, gyermekszegénység
Az ENSZ Közgyűlése – mintegy 10 év előkészítő munka után – 1989. november 20-án fogadta el a
Gyermekjogi egyezményt (UN Convention on the Rights of the Child- UN CRC). Ez azóta a gyermekjogok
világnapja. Az egyezmény összefoglalja azoknak a jogoknak a minimumát, amelyek szerint minden államnak
biztosítania kell a gyermekek számára, így a gyermekek életben maradását, fejlődését, védelmét és a
társadalomban való részvételét biztosító jogokat. Ezek alapján a gyermekek jogai a következőképpen
csoportosíthatók, avagy a ”3P modellje”:
- Védelem
- Ellátás, gondozás
- Részvétel
Az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény, valamint
a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény alapelvei között rögzítésre került az egyenlő
bánásmód követelményéről szóló alapelv is, mely a hátrányos helyzetű csoportok esélyegyenlőségének
megvalósítását hivatott biztosítani. Egyik célja, hogy csökkentse a gyermekek bántalmazását, nélkülözését,
és növelje fejlődési esélyeiket.
Az Országgyűlés a 47/2007. (V. 31.) OGY. határozattal fogadta el a „Legyen jobb a gyermekeknek!” Nemzeti
Stratégiát, mely 25 évre szóló program, célja a gyermekszegénység csökkentése, a gyermekek esélyeinek
javítása. A stratégia minden gyermekre kiterjed, de természetesen azokra fektet nagyobb hangsúlyt,
akiknek érdekei jobban sérülnek. Indoka a szegénységi ciklus megszakításának szükségessége, mely a
gyermekek és a társadalom közös távlati érdeke.
Az egyes szociális és gyermekvédelmi tárgyú törvények módosításáról szóló 2015. évi CXXXIII. törvény
módosította A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (Szt.) és A gyermekek
védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. XXXI. törvény (Gyvt.) szociális, családsegítő- és
gyermekjóléti szolgáltatásokra vonatkozó egyes paragrafusait.
A módosítás következményeként a járásszékhely településeken 2016. január 1-től létre kellett hozni a
család- és gyermekjóléti központokat, valamint minden településen kötelezően megvalósítandó feladat a
család- és gyermekjóléti szolgálatok működtetése.
A szolgálatnál dolgozó családsegítők feladata a tevékenységek segítő elemeinek ellátása, míg a központnál
dolgozó esetmenedzserek akkor foglalkoznak a családokkal, ha már hatósági intézkedésre is szükség van:
védelembe vétel, ideiglenes elhelyezés vagy nevelésbe vétel. Ők már egyfajta kontrolláló funkciót látnak el
a családok életében.
A változások többek között azt a célt szolgálják, hogy ne történhessenek gyermek-tragédiák a jelzőrendszer
és a szociális ellátó rendszer hiányossága miatt. Ezért az új törvényi rendelkezések fokozottan megerősítik
az észlelő- és jelzőrendszereket, és az újonnan létrejött család- és gyermekjóléti szolgálatok kiemelkedő
feladatává teszik a működtetést.
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Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Önkormányzati Települési Társulás 2015. szeptember 29-i ülésén
döntött arról, hogy a feladatok ellátását továbbra is a Térségi Szociális Gondozási Központ intézményén
belül, annak szervezeti és szakmai szempontból önálló intézményegységeként valósítja meg. 2015.
november 30-án jelent meg az 55/2015. (XI. 30.) EMMI rendelet egyes szociális és gyermekjóléti tárgyú
miniszteri rendeletek módosításáról. A rendelet már részletesebben tárgyalja a változtatásokat és az új
feladatokat, de a napi munkához a legnagyobb segítséget a módszertani útmutatók jelentették.
A jogszabályi változás két feladatot különít el a járásszékhely településeknél:
- a család- és gyermekjóléti szolgálatot és a
- család- és gyermekjóléti központot.
A feladatok ellátása Gyomaendrődön továbbra is a Fő út 2. szám alatt történik. Csárdaszálláson és Hunyán
az eddigi gyakorlatnak megfelelően a helyi Községháza irodájában van lehetőség az ügyfelek fogadására,
míg Dévaványán és Ecsegfalván a helyi család-és gyermekjóléti szolgálat ad helyet a központ
munkatársainak feladataik elvégzéséhez.
A család- és gyermekjóléti központ fenntartója 2017. január 1-től Gyomaendrőd Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete lett, és részben önálló intézményként működik tovább Az intézmény új neve:
Gyomaendrődi Család-és Gyermekjóléti Központ.
Az intézmény elérhetősége és tevékenysége nem változott.
4.1. A gyermekek helyzetének általános jellemzői (pl. gyermekek száma, aránya, életkori megoszlása,
demográfiai trendek stb.)
Gyomaendrőd lakónépessége 2016-ban 13693 fő volt, ebből a 0-17 éves korúak száma 2506 fő. Tehát az
összes lakónépességhez viszonyított arányuk több mint 18 %.
Általánosságban elmondható, hogy sok a veszélyeztetett gyermek, illetve fiatal városunkban. A helyi
adatgyűjtés alapján 2017. évben az alapellátásban gondozott, veszélyeztetett kiskorú gyermekek száma 573
fő. Ez a szám a veszélyeztetett gyermekek körében csökkenő tendenciát mutat, mivel az előző években
lényegesen magasabb volt számuk.
4.1.1. számú táblázat - Védelembe vett és veszélyeztetett kiskorú gyermekek száma
Év

Védelembe vett kiskorú gyermekek
száma december 31-én
(TS 3001)

Veszélyeztetett kiskorú gyermekek száma
december 31-én (TS 3101)

2013

36

860

2014

31

783

2015

25

685

2016

31

611

2017

45

573

Forrás: önkormányzati adatgyűjtés
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A legmagasabb számban a veszélyeztetett kiskorú gyermekek vannak. A helyi adatgyűjtés alapján arra
következtethetünk, hogy évről-évre a veszélyeztetett kiskorúak száma csökken. A legmagasabb érték a
2013-as évben volt. A védelembe vett gyermekek száma nagyjából stagnált az elmúlt években, azonban
2017 évben a korábbiakhoz képest jelentősen megemelkedett.
A gyermek veszélyeztetettsége: olyan – magatartás, mulasztás vagy körülmény következtében kialakult –
állapot, amely a gyermek testi, lelki, értelmi, érzelmi vagy erkölcsi fejlődését gátolja, vagy akadályozza.
Adott gyermek veszélyeztetettségéről a gyermekjóléti szolgálat a jelzőrendszer tagjaitól szerez tudomást.
A kialakult veszélyeztetettség megszüntetésére irányuló családgondozás körében a Gyermekjóléti Szolgálat
családgondozója személyes segítő kapcsolat keretében:
- támogatja a gyermeket az őt veszélyeztető körülmények elhárításában személyisége kedvező irányú
fejlődésében,
- segíti a szülőket a gyermek gondozásában, ellátásának megszervezésében, a családban jelentkező
működési zavarok megszüntetésében,
- kezdeményezi, és a gyermeknek nyújtott gyermekjóléti ellátásokkal összehangolja a szülők és más
hozzátartozók részére a szociális alapellátás keretében nyújtott személyes gondoskodást.
A családok segítése érdekében veszélyeztetettséget és krízishelyzetet észlelő jelzőrendszert működtetnek.
A kapott jelzés alapján feltérképezik az ellátási területen élő szociális és mentálhigiénés problémákkal
küzdő családokat, személyeket, és személyesen felkeresve tájékoztatják őket a szolgálat keretében
nyújtható segítségről.
Az észlelő és jelzőrendszer tagjai:
- az egészségügyi szolgáltatást nyújtók, így különösen a védőnői szolgálat, a háziorvos, a házi gyermekorvos,
- a személyes gondoskodást nyújtó szolgáltatók,
- a köznevelési intézmények,
- a rendőrség,
- az ügyészség,
- a bíróság,
- a pártfogó felügyelői szolgálat,
- az áldozatsegítés és a kárenyhítés feladatait ellátó szervezetek,
- a menekülteket befogadó állomás, a menekültek átmeneti szállása,
- az egyesületek, az alapítványok és az egyházi jogi személyek,
- a munkaügyi hatóság,
- a javítóintézet,
- a gyermekjogi képviselő
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2016-ban 177 jelzés érkezett, melyek közül 130 vonatkozott 18 év alattira. 2017. évben összesen 130 jelzés
érkezett intézményünkhöz, a beérkező jelzések vonatkozásában 118 személy volt érintett. A jelzésekből 103
esetben kiskorú személy felől érkezett jelzés.
A jelzőrendszeri tagok közül, a 0-18 éves korosztályt illetően értelemszerűen elsősorban a köznevelési
intézmények éltek jelzőrendszeri kötelezettségükkel, 44 esetben küldtek az intézmény felé jelzést.
A kapcsolatfelvétel után a jelzést tevő intézménnyel folyamatosan tartják a kapcsolatot a megfelelő
információáramlás

és

a felmerült probléma megoldása érdekében.

Rendszeresen szerveznek

esetkonferenciákat, ahol az adott család és a velük kapcsolatba kerülő szakemberek közösen próbálják
elősegíteni a problémák megoldását.
A gyermekjóléti szolgálat és a tagok munkájának tapasztalatainak bemutatásán túl külön kiemelhető az
igazolatlan hiányzás, illetve a tetvesség problematikája.
A rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény támogatás feltételeit a gyermekek védelméről és a gyámügyi
igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. tv., továbbá a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi
eljárásról szóló 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet szabályozza. A hatáskört a jegyző gyakorolja.
A kedvezményre való jogosultság megállapításának célja annak igazolása, hogy a gyermek szociális helyzete
alapján jogosult a Gyvt-ben, másrészt egyéb jogszabályokban meghatározott kedvezmények igénybe
vételére. A kedvezmények közül a legjelentősebb az a természetbeni támogatás - fogyasztásra készétel,
ruházat, valamint tanszer vásárlására felhasználható Erzsébet-utalvány -, mely az augusztus 1. napján,
illetve november 1. napján fennálló jogosultság esetén illeti meg a gyermeket. 2018. évben a természetbeni
támogatás összege: 6.000,- Ft/gyermek, a hátrányos vagy halmozottan hátrányos gyermek esetében pedig:
6.500,- Ft/gyermek. Jelentős kedvezmény még a gyermekétkeztetés normatív kedvezménye és a
tankönyvtámogatás.
4.1.2. számú táblázat - Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesítettek évi átlagos száma
Év

Rendszeres gyermekvédelmi
kedvezményben részesítettek
évi átlagos száma (TS 5801)

2013

878

2014

803

2015

647

2016

614

2017
n.a
Forrás: TeIR, KSH Tstar, Önkormányzati adatok
A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesítettek számának folyamatosan csökkenése mellett
szembetűnő visszaesés volt 2014-ről 2015-évre.
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A rendkívüli gyermekvédelmi támogatás a Gyomaendrőd Város Önkormányzata Képviselő-testülete
hatáskörébe tartozó, gyermekek részére nyújtható pénzbeli és természetbeni ellátás. Célja a rendkívüli
élethelyzetből adódó többletkiadás enyhítése.
A jogosultság feltétele jövedelemfüggő, s vizsgálni kell a családban együtt élők vagyoni helyzetét is.
Helyi rendeletünk értelmében elismert többletkiadások:
- iskoláztatáshoz kapcsolódó alkalmanként jelentkező többletkiadások
- átmeneti vagy tartós nevelésbe vett gyermek családjával való kapcsolattartás elősegítése,
- családban nevelkedő gyermek 5 napot meghaladó, kórházi gyógykezelése,
- családban nevelkedő gyermeknek az egészségbiztosítási pénztár által teljes egészében nem finanszírozott
egészségügyi szolgáltatási díjának megfizetése,
- magas gyógyszerköltség enyhítésére.

Helyi rendeletünk értelmében nem részesíthető a gyermek rendkívüli gyermekvédelmi támogatásban, még

a jövedelmi viszonyok megfelelése esetén sem akkor, ha a kérelmezőnek, vagy a vele közös háztartásban
élőnek Gyvt. 19. § (7) bekezdésében meghatározott vagyona van.
A fentebb ismertetettektől eltérően, rendkívüli támogatás állapítható meg, a nappali tagozatos tanulói,
hallgatói jogviszonyban álló gyermek vagy fiatal felnőtt részére, a helyi autóbusz közlekedésben érvényes
bérlet vásárlásához. A támogatást az erre a célra rendszeresített nyomtatványon lehet igényelni a

Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal Integrált Ügyfélszolgálatánál, ha a kérelmező családjában az
egy főre jutó havi nettó jövedelem összege nem haladja meg, az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb
összegének kétszeresét.
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás természetben nyújtott formája a vásárlási- és gyógyszer utalvány.
Helyi rendeletünkben elismert többletkiadásként meghatározott tanévkezdési kiadásokra a támogatási
kérelmeket az Önkormányzat által közzétett időszakban, míg egyéb esetekben a többletkiadást jelentő
esemény bekövetkeztét követő 30 napon belül lehet benyújtani. A határidők elmulasztása jogvesztő.
4.1.3. számú táblázat – Kedvezményes óvodai - iskolai juttatásokban részesülők száma

Év

Ingyenes
Ingyenes
étkezésben
étkezésben
résztvevők
résztvevők
száma
száma
iskola 1-8.
óvoda
évfolyam

50 százalékos
mértékű
kedvezményes
étkezésre
jogosultak
száma 1-13.
évfolyam

Ingyenes
tankönyvellátásban
részesülők
száma

Óvodáztatási
támogatásban
részesülők száma

Nyári
étkeztetésben
részesülők
száma

2013

138

433

146

n.a

39

n.a

2014

138

411

195

n.a

28

n.a

2015

293

359

168

n.a

22

n.a

2016

320

334

200

n.a

n.a

170

Forrás: TeIR, KSH Tstar, Önkormányzati adatok
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Településünkön a közétkeztetést a Térségi Szociális Gondozási Központon keresztül az önkormányzat
biztosítja. A gyermekek kiegyensúlyozott fejlődéséhez nagyon fontos a minőségi táplálék, melyhez azonban
sok gyermek nem jut otthon hozzá.
A 0-23 éves korosztályú gyermekek jogosultak intézményi étkezési térítési díj kedvezményre. 50 %-os,
illetve 100 %-os térítési díj kedvezményben részesülhet az a napközbeni étkezést igénybe vevő gyermek, aki
rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult. Bölcsődei, óvodai étkezési ellátás esetén a rendszeres
gyermekvédelmi kedvezményre feljogosított gyermek 100 %- os térítési díj kedvezményben részesül.
Általános iskola 8. évfolyamáig 100 % kedvezmény illeti meg a kedvezményre jogosult gyermeket.
További, kedvezményre jogosító jogcímek:
50 % térítési díjkedvezményben részesülnek életkortól függetlenül az alábbi gyermekek:
Tartósan beteg, vagy fogyatékos,
3 vagy többgyermekes család tagja,
Sajátos nevelési igényű.
2016. január 1-jétõl megváltoztak a szünidőben biztosított ingyenes gyermekétkeztetés szabályai.
A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.)
21/C. § (1) bekezdése a) pontja értelmében Gyomaendrőd Város Önkormányzata szünidei
gyermekétkeztetés keretében a szülő, törvényes képviselő kérelmére a déli meleg főétkezést ingyenesen
biztosítja a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő, hátrányos helyzetű és halmozottan
hátrányos helyzetű gyermekek részére a tavaszi, nyári, őszi és téli szünidőben, munkanapokon.
A szünidei gyermekétkeztetés – bármely szünidő vonatkozásában – formanyomtatványon igényelhető. A
nyomtatványt annyi példányban kell kitölteni és benyújtani, ahány gyermek vonatkozásában igényli(k) az
ingyenes étkeztetést.
Gyomaendrődön jelenleg nincsenek – és az elmúlt években sem voltak – magyar állampolgársággal nem
rendelkező gyermekek.
4.2 Szegregált, telepszerű lakókörnyezetben élő gyermekek helyzete, esélyegyenlősége
A Helyi Esélyegyenlőségi Program 2018 3. A mélyszegénységben élők és a romák helyzete,
esélyegyenlősége fejezetének 3.5. pontja foglalkozik a szegregátumok helyzetével.
4.3 A hátrányos, illetve halmozottan hátrányos helyzetű, valamint fogyatékossággal élő gyermekek
szolgáltatásokhoz való hozzáférése
A hátrányos és a halmozottan hátrányos helyzet fogalmát az oktatásról szóló 1993. évi LXXIX törvény
határozza meg. A gyermekek nyilvántartása a szülő önkéntes nyilatkozata alapján történik.
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Településünkön 2017/2018 tanévben a város óvodáit és általános iskoláit tekintve a HH/HHH gyermekek
száma 108/173 fő volt, ez a szám a 2018/2019 tanévre 95/163 főre csökkent.
Ezzel együtt azonban még mindig elmondhatjuk, hogy a HH/HHH gyermekek száma magas, 7,03 % a HH, 12
% a HHH gyermekek aránya a település nevelési-oktatási intézményeibe járó gyermekek számához
viszonyítva.
Ha intézményi szinteket vizsgálunk, akkor az óvodák esetében a HH gyermekek aránya 9%, míg a HHH
gyermekeké 8,76%.
Az általános iskoláknál a HH gyermek létszáma a jelen tanévre 25 fővel csökkent, míg a HHH gyermekek
száma 7 fővel emelkedett.
Az óvodába járó gyermekek száma 2018/2019 tanévben 422 fő, melyből 38 HH, a HHH gyermekek száma 37
fő. A HHH gyermekek legnagyobb arányban a Tulipános óvodába járnak (28/16). Szintén magas a HHH
gyermekek száma a Csemetekert Óvodában, itt azonban a teljes létszámhoz mért arányuk jelentősen
kevesebb. Mindkét óvodába az endrődi, illetve öregszőlői városrészről járnak gyerekek.
Általános iskolák esetében 53 SNI kisdiák van a Rózsahegyi Kálmán Kistérségi Általános Iskolában, a Kis
Bálint Általános Iskolában 27 fő, a Szent Gellért Katolikus Általános Iskolában 15 fő. Az intézményekben
tanuló diákok számának arányában 15 %, 7 % és 7 % az arány.
A továbbtanulási mutatókat vizsgálva megállapítottuk, hogy a Rózsahegyi Kálmán Kistérségi Általános
Iskolából a továbbtanuló diákok nagyobb arányban vesznek részt szakiskolai képzésben, mint a Kis Bálint
Általános Iskola, vagy a Szent Gellért Katolikus Általános Iskola diákjai.
Az óvodákban összesen 18 SNI gyermek nevelése folyik, melyből 5-5-5 fő a Százszorszép, a Csemetekert és
a Szivárvány Óvodába jár.
A településen található nevelési/oktatási intézmények mindegyike vállalja az SNI gyermekek oktatását.
A védőnők az egészségügyi alapellátás részeként önállóan végzik hivatásukat, a hatályos jogszabályok és a
szakmai protokollok iránymutatásainak megfelelően. A védőnői szolgáltatás kiterjed az egyénre, a családra
és a közösségre egyaránt. Feladatai: a nővédelem, várandós anyák gondozása, gyermekágyas anyák
gondozása, 0-6 éves korú gyermekek gondozása, tanköteles gyermekek gondozása, családgondozás.
Az iskola- és ifjúság egészségügyi ellátás keretében a védőnő feladata: alapszűrések, a gyermekek testi,
szellemi fejlődésük, valamint személyi higiéné ellenőrzése, elsősegélynyújtás, az orvosi vizsgálatok
előkészítése, a védőoltásokkal kapcsolatos szervezési, előkészítési feladatok, a krónikus betegek,
magatartási zavarokkal küzdők életvitelének segítése, részvétel az egészségtan oktatásban, iskola higiénés
ellenőrzésében való részvétel, kapcsolattartás a szülőkkel, pályaválasztás segítése.
A védőnők a munkájukat a helyi gyermek háziorvosokkal együttműködésben végzik.
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A védőnők száma városunkban 2017. évi adatok alapján 6 fő. Az alábbi táblázatban az egy védőnőre jutó
gyerekek száma esetében a 0-7 éves korú gyerekeket vettük számba, a táblázat az iskolai ellátást nem
tartalmazza.

4.3.1. számú táblázat – Védőnői álláshelyek száma
Év

Betöltött védőnői
álláshelyek száma
(TS 3201)

Egy védőnőre jutó
gyermekek száma

2013

6

66

2014

7

55

2015

7

59

2016

6

73

2017

6

73

Forrás: TeIR, KSH Tstar, önkormányzati adatgyűjtés
Gyomaendrődön három gyermekorvosi praxis található, melyből kettő helyileg a gyomai településrészen,
míg egy az endrődi városrészen működik. A gyermekorvosok által ellátott gyermekek száma kis mértékben
csökkent a gyermeklétszám csökkenésével azonosan, az utóbbi két évben azonban stagnál.
4.3.2. számú táblázat – Gyermekorvosi ellátás jellemzői

Év

Betöltetlen
Háziorvos által
felnőtt
ellátott személyek
háziorvosi
száma
praxis/ok száma

Gyermekorvos
által ellátott
gyerekek száma

Felnőtt házi orvos
által ellátott
gyerekek száma

Házi
gyermekorvosok
száma
(TS 4601)

2013

2

11772

2435

0

3

2014

1

11719

2362

0

3

2015

2

11607

2343

0

3

2016

2

11488

2318

0

3

2017
2
11393
2300
Forrás: TeIR, KSH Tstar, önkormányzati adatgyűjtés

0

3

A gyermekek napközbeni ellátása Gyomaendrődön a bölcsődékben ingyenes. Városunkban a bölcsődék
száma 2 db. A bölcsődébe azokat a gyermekeket íratják be, akik még nem óvodás korúak és a szüleiknek
dolgozniuk kell. 2018-as adatok alapján a bölcsődébe beírt gyermekek száma 48 fő volt. A 2017-es évi adat
alapján szintén 48 kisgyermeket írattak bölcsődébe, az ezt megelőző években viszont többet. Tehát ebből
arra következtethetünk, hogy városunkban egyre kevesebb a bölcsődés korú gyermek.
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Adatunk nincs arra vonatkozóan, hogy mennyi a szociális szempontból felvett gyermek. A 2 bölcsődében a
férőhelyek száma összesen 48, míg a bölcsődés korú gyermekek száma 335 fő 2018. évben. A bölcsődés
korú gyermekek száma többszörösen magasabb, mint a bölcsődei férőhelyek száma, az ismert lakossági
igények alapján nem rendelkezünk elegendő férőhellyel, ezért a közeljövőben további bölcsődei férőhelyek
létesítése szükséges.
4.3.3. számú táblázat - Bölcsődék és bölcsődébe beíratott gyermekek száma

Év

Önkormányzati Bölcsődébe beírt
bölcsődék száma gyermekek száma
(TS 4801)
(TS 4701)

Szociális szempontból felvett
gyerekek száma (munkanélküli
szülő, veszélyeztetett gyermek,
nappali tagozaton tanuló szülő)

Működő összes
bölcsődei
férőhelyek száma

2013

1

59

n.a

n.a

2014

1

48

n.a

48

2015

1

48

n.a

48

48
48

n.a
n.a

48
48

2016
1
2017
1
Forrás: TeIR, KSH Tstar

Településünkön a közoktatási intézményi feladatok mindegyike ellátott. Városunkban 2 bölcsőde és
összesen 4 óvoda működik, melyből hármat nonprofit kft üzemeltet. A Kistérségi Óvoda a GyomaendrődCsárdaszállás-Hunya Intézményi Társulás keretei között működik, a feladatellátási helyek száma
városunkban 3 (ebből egy a székhely), Csárdaszálláson 1.
Az óvodai nevelés adatait az alábbi táblázat tartalmazza, melyből megállapítható a gyermeklétszám
folyamatos csökkenése, amelyből következett a feladatellátási helyek és óvodai csoportok számának
csökkenése is.
A településen élő különleges gondoskodást igénylő óvodás korú gyermekek igényeit az óvodákban dolgozó
gyógypedagógusok, illetve az ott óraadó logopédusok és fejlesztő pedagógusok elégítik ki.
Településünkön jelenleg nem működik családi napközi, a korábbi évek adatai az alábbi táblázatból
láthatóak.
4.3.4. számú táblázat - Családi napköziben
engedélyezett férőhelyek száma
Év

Családi napköziben engedélyezett
férőhelyek száma (december 31-én)
(TS 4901)

2013

7

2014

7

2015

7

2016
7
2017
n.a
Forrás: TeIR, KSH Tstar, Intézményi
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4.4.2. számú táblázat - Óvodai nevelés adatai
Óvodai
Óvodai férőhelyek feladatellátási
Óvodai
3-6 éves korú
száma
helyek száma
gyermekcsop
gyermekek
(gyógypedagógiai (gyógypedagógia
ortok száma
száma
neveléssel együtt)
i neveléssel
(TS 2401)
(TS 2801)
együtt)
(TS 2701)

Év

Óvodába beírt
gyermekek száma
(gyógypedagógiai
neveléssel együtt)
(TS 2601)

Óvodai
gyermekcsoportok
száma
gyógypedagógiai
nevelésben
(TS 2501)

2013

420

16

538

7

414

0

2014

391

16

513

7

375

0

2015

394

15

507

7

351

0

2016

379

15

421

6

346

0

6

343

0

2017
404
15
421
Forrás: TeIR, KSH Tstar, Önkormányzati adatgyűjtés

Az óvodák infrastruktúrája egyes intézmények esetében különösen jó, de alapjában mindegyikben
megfelelő. Foglalkoztató és tornaszoba mindegyik intézményben a gyermekek rendelkezésére áll.
Folyamatban van a TOP-1.4.1-16-BS1-2017-00007 számú projekt megvalósítása a Csemetekert Óvodát
érintően, melynek keretében külső homlokzati hőszigetelésre, fűtéskorszerűsítésre, tornaszoba kialakításra,
eszközbeszerzésre és akadálymentesítésre kerül sor.
Gyomaendrődön az általános iskolák száma 3, továbbá 2 középfokú oktatási intézmény és alapfokú
művészetoktatási intézmény is van.
4.4.7. számú táblázat - Általános iskolában tanulók száma, általános iskolai napközis tanulók száma
Általános iskola 14. évfolyamon
tanulók száma
(gyógypedagógiai
oktatással együtt)
(TS 1801)

Általános iskola 5-8.
évfolyamon tanulók
száma
(gyógypedagógiai
oktatással együtt)
(TS 1901)

Általános
iskolások
száma

fő

fő

fő

fő

%

2012/2013

555

546

1 101

587

53,3%

2013/2014

540

527

1 067

584

54,7%

2014/2015
504
2015/2016
483
2016/2017
436
Forrás: TeIR, KSH Tstar

537
556
558

1 041
1 039
994

663
609
563

63,7%
58,6%
56,6%

Tanév

Napközis általános iskolai
tanulók száma a nappali
oktatásban (iskolaotthonos
tanulókkal együtt) (TS 1701)
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Az általános iskolában tanulók száma a 2016/2017-es tanévig számottevően nem változott, amikor is 4%-kal
csökkent, köszönhetően a csökkenő gyermeklétszámnak. A tanulók átlagosan 57 % -a veszi igénybe a
napközis nevelést. Az alsó tagozatos osztályok száma 20, a felső tagozatos osztályoké 23 db. Az általános
iskolai feladatellátási helyek száma a korábbi 5-ről 4 db-ra csökkent, mivel a Rózsahegyi Kálmán Általános
Iskola speciális tagozata bekerült a székhelyintézménybe.

4.4.8. számú táblázat - Általános iskolák adatai: osztályok, gyógypedagógiai osztályok, feladatellátási helyek
Az általános iskolai osztályok
száma a gyógypedagógiai
oktatásban (a nappali
oktatásban)
(TS 2101)

Az általános iskolai
osztályok száma (a
gyógypedagógiai
oktatással együtt)
(TS 2201)

Általános iskolai
feladat-ellátási helyek
száma
(gyógypedagógiai
oktatással együtt)
(TS 2001)

1-8 évfolyamon összesen

1-8 évfolyamon összesen

db

2012/2013

2

50

3

2013/2014

2

49

4

2014/2015
3
2015/2016
3
2016/2017
3
Forrás: TeIR, KSH Tstar

49
49
48

4
4
4

Tanév
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A család- és gyermekjóléti szolgálat és központ törvényben meghatározott feladatait a 2017. január 1-től
működő Gyomaendrődi Család- és Gyermekjóléti Központ nyújtja, melynek fenntartója Gyomaendrőd
Város Önkormányzatának Képviselő-testülete.
Az intézmény a korábban a Térségi Szociális Gondozási Központ keretein belül működő család- és
gyermekjóléti központ intézményegység utódja.
1. Család-és gyermekjóléti szolgálat
Ellátási terület: Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya
A családsegítési és gyermekjóléti szolgáltatási feladatok ellátása tájékoztatás nyújtásával, szociális
segítőmunkával, valamint más személy, illetve szervezet által nyújtott szolgáltatások, ellátások
közvetítésével történik.
A családok segítése érdekében veszélyeztetettséget és krízishelyzetet észlelő jelzőrendszert működtetnek.
A kapott jelzés alapján feltérképezik az ellátási területen élő szociális és mentálhigiénés problémákkal
küzdő családokat, személyeket, és személyesen felkeresve tájékoztatják őket a szolgálat keretében
nyújtható segítségről.
Az észlelő és jelzőrendszer tagjai:
-

az egészségügyi szolgáltatást nyújtók, így különösen a védőnői szolgálat, a háziorvos, a házi
gyermekorvos,

-

a személyes gondoskodást nyújtó szolgáltatók,

-

a köznevelési intézmények,

-

a rendőrség,

-

az ügyészség,

-

a bíróság,

-

a pártfogó felügyelői szolgálat,

-

az áldozatsegítés és a kárenyhítés feladatait ellátó szervezetek,

-

a menekülteket befogadó állomás, a menekültek átmeneti szállása,

-

az egyesületek, az alapítványok és az egyházi jogi személyek,

-

a munkaügyi hatóság,

-

a javítóintézet,

-

a gyermekjogi képviselő.

63

A családsegítés és gyermekjóléti szolgáltatás keretében biztosítják
•

a szociális, életvezetési és mentálhigiénés tanácsadást,

•

az anyagi nehézségekkel küzdők számára a pénzbeli, természetbeni ellátásokhoz, továbbá a
szociális szolgáltatásokhoz való hozzájutás megszervezését,

•

a szociális segítőmunkát, így a családban jelentkező működési zavarok, illetve konfliktusok
megoldásának elősegítését,

•

a közösségfejlesztő programok szervezését, valamint egyéni és csoportos készségfejlesztést,

•

a tartós munkanélküliek, a fiatal munkanélküliek, az adósságterhekkel és lakhatási problémákkal
küzdők, a fogyatékossággal élők, a krónikus betegek, a szenvedélybetegek, a pszichiátriai betegek, a
kábítószer-problémával küzdők, illetve egyéb szociálisan rászorult személyek és családtagjaik
részére tanácsadást

•

végeznek kríziskezelést, illetve segítik a nehéz élethelyzetben élő családokat támogató
szolgáltatások elérését,

•

a szociál- és nyugdíjpolitikáért felelős miniszter általi kijelölés alapján segítik menedékjogról szóló
törvényben meghatározott integrációs szerződésbe foglalt társadalmi beilleszkedést

•

A gyermekjóléti szolgáltatás kliense a gyermek, az intézmény az ő mindenek felett álló érdekét
képviseli. A család gondozása elsődlegesen ezt a célt szolgálja. Ennek egyik fontos, de nem egyetlen
eszköze, a szülői képességek kiteljesítése, a szülői felelősség megerősítése.

Szervezési, szolgáltatási és gondozási feladataik körében
-

folyamatosan figyelemmel kísérik a településeken élők szociális helyzetét, veszélyeztetettségét,

-

meghallgatják a kliens panaszát, és annak orvoslása érdekében megteszik a szükséges intézkedést,

-

önálló helyettes szülőket foglalkoztatnak

-

nyilvántartást vezetnek a helyettes szülői férőhelyekről.

-

segítik a nevelési-oktatási intézmények gyermekvédelmi feladatainak ellátását,

-

felkérésre környezettanulmányt készítenek,

-

kezdeményezik a települési önkormányzatnál új ellátások bevezetését,

-

biztosítják a gyermekjogi képviselő munkavégzéséhez szükséges helyiségeket,

-

részt vesznek a külön jogszabályban meghatározott Kábítószerügyi Egyeztető Fórum munkájában,

-

tájékoztatják a családot a gyermeki jogokról és a gyermek fejlődését biztosító és egyéb
támogatásokról, segítik a támogatásokhoz való hozzájutást,

-

megszervezik a családtervezési, a pszichológiai, a nevelési, az egészségügyi, a mentálhigiénés és a
káros szenvedélyek megelőzését célzó tanácsadásokat vagy az ezekhez való hozzájutást

-

támogatják a válsághelyzetben lévő várandós anyát, segítik, tanácsokkal látják el, valamint szervezik
a szociális szolgáltatásokhoz és gyermekjóléti alapellátásokhoz, különösen a családok átmeneti
otthonában igénybe vehető ellátáshoz történő hozzájutását
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-

szabadidős programokat szerveznek,

-

segítik a hivatalos ügyek intézését.

A gyermek veszélyeztetettségének megelőzése érdekében
•

a veszélyeztetettséget észlelő és jelző rendszert működtetnek, melyben segítik a nem állami
szervek, valamint magánszemélyek részvételét.
Veszélyeztetettség észlelése esetén a jelzőrendszer tagjai a gyermek veszélyeztetettségének
megelőzése és megszüntetése érdekében kötelesek egymással együttműködni és egymást
kölcsönösen tájékoztatni.

•

feladatuk a veszélyeztetettséget előidéző okok feltárása és ezek megoldására javaslat készítése,

•

tájékoztatást nyújtanak az egészségügyi intézményeknél működő inkubátorokról, illetve abba a
gyermek örökbefogadáshoz való hozzájárulás szándékával történő elhelyezésének lehetőségéről.

•

a gyermek veszélyeztetettségének megelőzése érdekében szükség esetén iskolai szociális munkát
biztosítanak.

Feladataik a kialakult veszélyeztetettség megszüntetése érdekében
•

a gyermekkel és családjával végzett szociális segítő munkával elősegíteni a gyermek problémáinak
rendezését, a családban jelentkező működési zavarok ellensúlyozását,

•

részt vesznek a családi konfliktusok megoldásában, különösen a válás, a gyermekelhelyezés és a
kapcsolattartás esetében,

•

Szükség esetén kezdeményezik egyéb gyermekjóléti alapellátások, szociális alapszolgáltatások,
egészségügyi ellátások, vagy pedagógiai szakszolgálatok igénybevételét,

2. Család-és gyermekjóléti központ
Ellátási terület: Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya, Dévaványa, Ecsegfalva
A gyermekvédelmi gondoskodás keretébe tartozó hatósági intézkedésekhez kapcsolódó, a gyermekek
védelmére irányuló tevékenységet látnak el, amelynek keretében
o kezdeményezik a gyermek védelembe vételét vagy súlyosabb fokú veszélyeztetettség
esetén a gyermek ideiglenes hatályú elhelyezését, nevelésbe vételét,
o javaslatot készítenek a veszélyeztetettség mértékének megfelelően a gyermek védelembe
vételére, illetve a családi pótlék természetbeni formában történő nyújtására, a gyermek
tankötelezettsége

teljesítésének

előmozdítására,

a

gyermek

családjából

történő

kiemelésére, a leendő gondozási helyére vagy annak megváltoztatására, valamint a
gyermek

megelőző

pártfogásának

mellőzésére,

elrendelésére,

fenntartására

és

megszüntetésére,
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o együttműködnek a pártfogó felügyelői szolgálattal és a megelőző pártfogó felügyelővel a
bűnismétlés megelőzése érdekében, ha a gyámhatóság elrendelte a gyermek megelőző
pártfogását,
o a családjából kiemelt gyermek visszahelyezése érdekében szociális segítő munkát
koordinálnak és végeznek - az otthont nyújtó ellátást, illetve a területi gyermekvédelmi
szakszolgáltatást végző intézménnyel együttműködve - a család gyermeknevelési
körülményeinek megteremtéséhez, javításához, a szülő és a gyermek közötti kapcsolat
helyreállításához,
o utógondozást végeznek a gyermek családjába történő visszailleszkedéséhez,
o védelembe vett gyermek esetében elkészítik a gondozási-nevelési tervet, szociális segítő
munkát koordinálnak és végeznek, illetve a gyámhatóság megkeresésére a családi pótlék
természetbeni formában történő nyújtásához kapcsolódó pénzfelhasználási tervet (a
továbbiakban: pénzfelhasználási terv) készítenek;
A központ feladatai közé tartozik a speciális szolgáltatások megszervezése a járás egész területére
vonatkozóan:
-

Pszichológiai és jogi tanácsadás

-

Készenléti ügyelet

-

Kapcsolattartási ügyelet

-

Utcai és lakótelepi szociális munka

-

Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység

A központ munkatársai szakmai támogatást nyújtanak az ellátási területen működő gyermekjóléti
szolgálatok számára.
Gyermekeink harmonikus fejlődése csak a rendszeres, napi testneveléssel, sporttal biztosítható. A
szervezett sportolási lehetőség számukra már az óvodai nevelés keretén belül biztosított. Városunkban
mindegyik óvodában található tornaszoba. Az óvodai testnevelés feladatainak teljesítésére az óvónők a
testnevelés két formáját használják fel: a mindennapi ún. frissítő 5-10 perces testmozgást, illetve a
csoportonként szervezett testnevelés foglalkozást. Az óvodákban szervezett testnevelési foglalkozásokon
elsősorban a gyermekek testi képességeit, ügyességüket, gyorsaságukat, állóképességüket fejlesztik az
óvónők. Ezeken túl az óvodai napirendbe építve tanfolyam jellegű foglalkozásokat biztosítanak a gyermekek
számára a néptánc, társastánc, gyermektorna foglalkozásokon.
Oktatási intézményeink mindegyike rendelkezik tornateremmel. Ezen kívül a gyomai városrészen található
Varga Lajos Sportcsarnok adta lehetőséget használhatják ki a gyomai településrészen található oktatási
intézmények. Sportpálya kettő is van a város területén, melyeket szintén ingyenesen használhatnak az
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óvodák és iskolák is. Elmondhatjuk, hogy minden tanuló tornateremben vagy a sportcsarnokban megtartott
testnevelés órán vesz részt városunkban, emellett tény az is, hogy a városunkban mind az általános, mind a
középiskolákban a szakos ellátottság 100 %-os, tehát a testnevelési órákat szakképesített testnevelő
tanárok oktatják.
A nevelési és oktatási intézmények pedagógiai programjaiban szerepel a vízhez szoktatás és az úszásoktatás
is. Gyomaendrőd Város Önkormányzata támogatja - fenntartótól függetlenül -, a város oktatási
intézményeibe járó gyermekek úszásoktatását, melynek helyszínt a Liget Fürdő biztosít.
Szabadidős és szünidei programokat általában az iskolák, a családsegítő, illetve sportegyesületek, kisebbségi
önkormányzatok és még egy-két, ezen a területen érdekelt szolgáltató szokott szervezni. Ezek a programok
azonban általában pénzbe kerülnek, és bár megtalálható köztük az olcsóbb kategóriájú is, azért így is
akadnak olyan gyerekek, akiknek szülei még ezeket a nyári táborokat sem engedhetik meg maguknak.
Akinek gondot okoz a gyermeke szünidei elhelyezése, a nyári időszakban napközit igényelhet.
Problémaként merülhet fel, hogy a programok jelentős részét egy időszakra szervezik, és bár választani
lehet közöttük, így azonban a gyermek – ha szükség lenne rá a nyári elhelyezés kapcsán – nem tud több
táborban is részt venni. Szerencsére akadnak olyan táborozási lehetőségek, melyeket a nyár folyamán több
turnusban megszerveznek.
Gyomaendrőd Város Önkormányzata a közszolgáltatások nyújtása során az egyenlő bánásmód
követelményeinek minden tekintetben igyekszik eleget tenni.
A gyermekek részére az egyes ellátások szociális rászorultság alapján járnak, míg mások alanyi jogon. A
gyermekvédelem minden gyermek számára biztosítja a megfelelő gondoskodást, de fokozott figyelmet
fordít azokra a gyermekekre, akik arra rászorulnak.
A jogszabályok rendelkezése alapján a 2018/2019-es tanévben az általános iskolás, valamint a középiskolás
9. osztályos gyermekek számára a tankönyv ingyenesen biztosított.
4.4 A kiemelt figyelmet igénylő gyermekek/tanulók, valamint fogyatékossággal élő gyerekek
közoktatási lehetőségei és esélyegyenlősége
A sajátos nevelési igényű tanulók oktatása integráltan történik az iskolákban. A különleges gondozást
igénylő gyermekek gyógypedagógiai ellátása - sajátos nevelési igényű tanulók nevelése oktatása eltérő
tanterv alapján önálló csoportban - feladatot a Rózsahegyi Kálmán Általános Iskola látja el.
A speciális tagozaton oktatott gyermekek testi, érzékszervi, értelmi, beszédfogyatékosok, autisták, több
fogyatékosság együttes előfordulása esetén halmozottan fogyatékosok lehetnek, vagy a megismerő
funkciók vagy a viselkedés fejlődésének tartós és súlyos rendellenességével küzdhetnek.
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Az iskolában a sajátos nevelési igénylő tanulók oktatása- nevelése integrált és szegregált módon egyaránt
történik. Azok a tanulók tanulnak a speciális tagozaton szegregáltan, akiknek a szakértői bizottság eltérő
tantervi

oktatást

javasol,

mert

tanulásban

akadályozottak.

Őket

összevont

tanulócsoportban

gyógypedagógusok tanítják megfelelő tárgyi feltételekkel felszerelve. A többiek a normál tagozaton, normál
tantervvel haladnak. Nekik is gyógypedagógusok tartják a habilitációs és rehabilitációs foglalkozásokat,
valamint fejlesztő pedagógusok a szaktárgyi megsegítést.
A beilleszkedési-, tanulási-, és magatartási problémával küzdő tanulók arányában az évek folyamán változás
nem következett be, továbbra sem csökkent. Az ellátásukat a nevelési tanácsadó és saját szakemberek
segítségével tudják megoldani (fejlesztő pedagógus, logopédus, gyógytestnevelő, pszichológus).
A halmozottan hátrányos helyzetű tanulók személyre szabott integrált oktatását-nevelését, iskolai életének
segítését az oktatási intézmények saját intézkedési tervük alapján végzik.
Az óvodapedagógusok megfelelően képzettek, az óvodákban gyógypedagógusok, fejlesztő pedagógusok is
dolgoznak.
Iskolapszichológus településünkön sajnos nincsen, azonban a nevelési tanácsadóban rendelkezésre áll
pszichológus is. Köznevelési intézményeinkben ifjúságvédelmi felelős van, akinek feladata a veszélyeztető
körülmények feltárása, megszüntetése, az egészségnevelés és a drogprevenció is.
Nevelési és oktatási intézmények esetében Gyomaendrődön nem beszélhetünk jogellenes elkülönítésről az
oktatás-képzés területén, sem az intézményekben, sem az intézmények között. Az intézményeken belül a
csoportok és az osztályok kialakításakor (az egyes évfolyamokon) különös figyelmet fordítunk arra, hogy
azokban egyenlő arányban legyenek megtalálhatóak a hátrányos helyzetű gyermekek.
Itt kell beszélnünk arról, hogy Öregszőlőben is működik óvoda, ahol nagyon magas a HH/HHH gyermekek
aránya, a településszerkezetből adódóan. Öregszőlő tulajdonképpen külterületi része településünknek,
ahonnan a gyermekek beszállítása megoldható ugyan, de a szülők nem élnek ezzel a lehetőséggel, a
Tulipános Óvodát választják óvodáskorú gyermekeik részére, ahol a gyermekek ugyanolyan szakmai
színvonalú oktatásban/nevelésben részesülnek, mint a település többi részén működő intézményekben.
Fontos megjegyezni, hogy az iskolai mérések esetében mindig vizsgálni kell azt is, hogy milyen a
„gyermekanyag”, az iskolában tanuló gyermekek milyen családi és szociális háttérrel rendelkeznek. Az
endrődi városrészen több a hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű tanuló, amelyet mérések
esetében minden esetben figyelembe kell venni.
Gyomaendrődön az általános iskolákban jelenleg nem jellemző a lemorzsolódás, a 8. évfolyamot a diákok
jelentős többsége sikeresen teljesíti.
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4.4.12. számú táblázat - A 8. évfolyamot eredményesen befejezettek száma a nappali oktatásban
Tanév

A 8. évfolyamot eredményesen befejezte a nappali oktatásban (TS 2301) Fő

2012/2013

134

2013/2014

139

2014/2015
125
2015/2016
110
2016/2017
134
Forrás: TeIR, KSH Tstar Forrás: Önkormányzati és intézményfenntartói, tankerületi adatok

Számos hátránykompenzáló juttatás és szolgáltatás biztosításával lehet javítani a hátrányos helyzetű
gyermekek esélyeit. Önkormányzatunk illetve a településen található összes intézmény – oktatási, szociális,
gyermekjóléti – működése terén nagy hangsúlyt fektet arra, hogy az arra rászoruló családok és gyermekek
hozzájuthassanak

a

hátránykompenzáló

juttatásokhoz,

szolgáltatásokhoz,

úgymint,

rendszeres

gyermekvédelmi kedvezmény, beiskolázási támogatás, tehetséggondozás, továbbtanulás segítése stb.

4.5 Következtetések: problémák beazonosítása, fejlesztési lehetőségek meghatározása.
A gyerekek helyzete, esélyegyenlősége vizsgálata során településünkön
beazonosított problémák
fejlesztési lehetőségek
A gyermekek veszélyeztetettségének egyik alap oka
A család diszfunkcionális működésének
a család diszfunkcionális működése
csökkentése, életvezetési tanácsok adása, képzések,
tanfolyamok
Érintett családok bevonása a foglalkoztatásba
Továbbra sem változik a hátrányos helyzetű
Továbbtanulás segítése, tehetséggondozó
gyermekek aránya
programok folyamatos biztosítása
Ösztönözni a gyermekeket arra, hogy kialakuljon
bennük az igény a változtatásra, fejlődésre.
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5. A nők helyzete, esélyegyenlősége
Gyomaendrőd Város tekintetében a nők helyzetéről helyi adatgyűjtés és statisztikai adatok alapján a
következő összefüggéseket állapíthattuk meg:



A település állandó népességének közel 52%-a nő (7033 fő)



A településen a nyilvántartott álláskereső nők száma 208 fő

A város összlakosságának számát nézve, a nemek szerinti megoszlás még helyi szinten is azt mutatja, hogy a
nők magasabb arányban vannak, mint a férfiak. Ebből azt a következtetést vonhatjuk le, hogy a nők
magasabb életkort is élnek meg, mint a férfiak. Az állandó népességet nézve az előző években is a nők
voltak magasabb számban.
5.1 A nők gazdasági szerepe és esélyegyenlősége
A CEMR a 2006. májusi innsbrucki közgyűlésén fogadta el az Esélyegyenlőségi Chartát a nők és férfiak
közötti esélyegyenlőségről. 2
A Charta alapelvei:
1. A nők és férfiak egyenlősége alapvető jog
2. A nők és férfiak közötti egyenlőség biztosításakor figyelembe kell venni a többszörös diszkriminációt
és a hátrányos helyzetet
3. A nők és férfiak kiegyensúlyozott részvétele a döntéshozatalban a demokratikus társadalom
előfeltétele
4. A nemi alapú sztereotípiák eloszlatása alapvető fontosságú a nők és férfiak közötti egyenlőség
megteremtésébe
5. A nemi szempontok integrálása a helyi és regionális önkormányzatok összes olyan tevékenységébe,
amelyek megkívánják a nők és férfiak közötti egyenlőség előtérbe helyezését
6. A megfelelő források rendelkezésre állása elengedhetetlen eszköz a tervekhez és a programokhoz a
nők és férfiak közötti egyenlőség megteremtésében
A nők és a férfiak közötti egyenlőség az Európai Unióról szóló szerződés 2. cikkében és az Európai Unió
Alapjogi Chartájában is lefektetett jog. Egyike az Európai Unió alapját képező közös értékeknek.
2015 decemberében az Európai Bizottság közzétette a „Stratégiai szerepvállalás a nemek közötti
egyenlőségért (2016-2019[5]) című dokumentumot Bizottság „A nők és férfiak közötti egyenlőségre
vonatkozó stratégia (2010-2015)” című közlemények nyomon követéseként és folytatásaként.
A stratégia szerepvállalás az alábbi öt kiemelt cselekvési területet állítja középpontba:
•
2

a női munkaerő-piaci részvétel növelése és az egyenlő mértékű anyagi függetlenség biztosítása;

olvasható a www.toosz.hu-n – a TÖOSZ honlapján
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•

a nemek között bér, jövedelem és nyugdíj tekintetében fennálló különbségek csökkentése, és így a
szegénység visszaszorítása a nők körében;

•

a nők és férfiak közötti egyenlőség előmozdítása a döntéshozatalban;

•

küzdelem a nemi alapú erőszak ellen, valamint az áldozatok védelme és támogatása;

•

nemek közötti egyenlőség és a női jogok világszintű előmozdítása.

2015. október 26-án a Tanács elfogadta „A nemek közötti egyenlőségre vonatkozó cselekvési terv (20162020) című következtetést, amely a Bizottság és az Európai Külügyi Szolgálat „A nemek közötti egyenlőség
és a nők társadalmi szerepvállalásának növelése: az EU külkapcsolati politikájának hozzájárulása a nők és
lányok életének átalakulásához (2016-2020) című közös szolgálati munkadokumentumán alapul.
A város önkormányzata, mint munkáltató a nők foglalkoztatásában és esélyegyenlőségében nem tesz
különbséget. Eleget tesz annak a követelménynek, hogy a női foglalkoztatottak egyenlő munka, egyenlő bér
és egyenlő bánásmódban részesülhessenek.
A településen a munkanélküli nők aránya és száma:
2017-ben a munkanélküliek száma 393 fő, ebből a munkanélküli nők száma 208 fő, mely a munkavállalási
korú népesség 2,32%-a, a munkavállalási korú nők csoportjának pedig 4,6 %-a

Év

5.1.1. számú táblázat - Foglalkoztatás és munkanélküliség a nők körében
Munkavállalási korúak száma

Férfiak
Nők
(TS 0804)
(TS 0804)
2013
4 768
4 748
2014
4 711
4 682
2015
4 628
4 568
2016
4 574
4 522
2017
4 511
4 453
Forrás: TeIr és helyi adatgyűjtés

Foglalkoztatottak

Férfiak

Nők

4 419
4 445
4 381
4 352
4 326

4 404
4 366
4 320
4 274
4 245

Munkanélküliek

Férfiak
(TS 0801)
349
266
247
222
185

Nők
(TS 0802)
344
316
248
248
208

71

A számok alapján elmondható, hogy a munkanélküli nők aránya még mindig magasabb valamivel, mint
a férfiaké. A munkanélküliek száma
A helyi adatgyűjtés és a tapasztalatok szerint különösen hátrányos helyzetben vannak azok az aktív korú
nők, akik


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



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



Elérték már a 45. életévüket, vagy annál idősebbek.

Sokszor a nők foglalkoztatása különös figyelmet igényel, mivel a nyugdíjjogosultsághoz szükséges idő fontos
szerepet játszik.
Gyomaendrőd Város Önkormányzata a jelenleg is számos foglalkoztatást segítő és képzési programot kínál
EFOP projektjei keretében, melynek egyik célcsoportjai a munkanélküli, illetve a GYES-en/GYED-en lévő
nők. A pályázati programok a meglévő igényekre alapozva kerültek kialakításra. Ezért is jelennek meg
bennük a Munka-Család-Egészség közötti harmonikus egyensúly megteremtésére ösztönző képzések, mivel
az utóbbi időben az a tapasztalat, hogy nem a munkahely hiánya okoz gondot a nőknek, hanem sokkal
inkább a munka mellett a családnak és önmaguknak való megfelelés összeegyeztetése.
Információink alapján sokan mennek vissza már a GYES időtartama alatt is dolgozni. Ez látható abból is,
hogy nagy az igény a bölcsődei férőhelyekre.
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Az EFOP projektek által kínált képzési lehetőségek az inaktív, munkanálküli, GYED-en/GYES-en lévő nők
részére:
- Munkaerőpiaci integráló programok megvalósítása (tanulás tanítása, alapkompetenciák fejlesztése,
álláskeresési tréning)
- Alapkompetenciák fejlesztése (digitális képzés, kommunikációs tréning)
- Versenyképes szakképesítés szerzése (pl: szociális gondozó képzés)
- Aktív munkaerő-piaci eszközök alkalmazása
- Vállalkozási készségfejlesztő tréning, Karrier-tréning a munkaerő-piaci szempontból hátrányos helyzetűek
számára
- Pénztárcabarát konyhatechnológia, hagyományos és modern konyha rejtelmei – egészséges/speciális
ételek tanfolyam
- Boldogabb családi életre nevelés esélyei – a család optimális működése képzés
- Szerepvállalások, feladatmegosztás képzés
A helyi adatgyűjtés szerint, az aktív korú lakosságból a nők és a férfiak arányában magasabb a munkanélküli
nők száma. Többségében az a probléma merülhet fel, hogy a lakosság túlnyomó része fizikai, jellemzően
középfokú végzettséggel rendelkezik, bár vannak olyan személyek is, akik 8 általánossal bírnak. Legtöbbször
az iskolai végzettség miatt utasítják el a pályázó munkavállalót. Bár mindkét nem esetében évről-évre
csökken a munkanélküliek száma, a munkanélküli férfiak száma továbbra is kevesebb, mint a nőké.
Tapasztalatok szerint nem az álláshelyek hiánya, hanem a nem megfelelő végzettség/képzettség jelent
gondot a foglalkoztatás terén.
A foglalkoztatás területén történő hátrányos megkülönböztetésről hiteles adattal nem rendelkezünk. A
helyi tapasztalatok azonban azt mutatják, hogy nem jellemző a hátrányos megkülönböztetés a városban, az
egyenlő munkáért egyenlő bért elv általában érvényesül.
5.2 A munkaerő-piaci és családi feladatok összeegyeztetését segítő szolgáltatások (pl. bölcsődei, családi
napközi, óvodai férőhelyek, férőhelyhiány; közintézményekben rugalmas munkaidő, családbarát
munkahelyi megoldások stb.)
Városunkban általában a nők maradnak otthon kisgyermekükkel. A kisgyermekesek esélyeit tekintve a
munkaerő-piacon fontos a bölcsődei szolgáltatás igénybevételének lehetősége. A 2018. évi adatok alapján
Gyomaendrődön 2 bölcsőde működik és várja a kisgyermekeket. A településen a gyerekek napközi
ellátásában a bölcsődék által nyújtott szolgáltatások a szülők igényeit általában kielégítik.
Bár pontos kimutatással nem rendelkezünk, információink szerint a bölcsődei férőhelyek számának
növelésére nagy igény mutatkozik, mivel az intézmények teljes kapacitással (összesen 48 férőhely)
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működnek és további igények vannak a bölcsődés korú gyermekek napközbeni ellátásának biztosítására a
munkaerő-piacra visszatérő anyukák részéről.
5.3 Családtervezés, anya- és gyermekgondozás területe
A családtervezés, anya- és gyermekgondozás területén a védőnői szolgáltatás jelenik meg. A védőnők
száma városunkban 2017. évi adatok alapján 6 fő, melyből 2 fő iskola és ifjúság-egészségügyi védőnő.
Különös figyelmet fordítanak a szociálisan is nehéz helyzetben élő várandós, és kisgyermekes anyukákra,
valamint a gyermekekre is. A védőnők olyan szolgáltatást is nyújtanak, ahol a leendő szülőket különböző
foglalkoztatásra invitálják, illetve a védőnő meghatározott időközönként családlátogatást is tesz.
Felvilágosítják a szülőket a szociális és családi juttatásokról, illetve segítenek a formanyomtatványok
kitöltésében. Az iskolákban is tarthatnak olyan órákat, melyek a családtervezéssel kapcsolatosak. Ezeket az
órákat általában középiskolákban tartják meg, ahol igény van rá.
A 0-3 év közötti gyermekek száma 2017-es évben 437 fő volt, mely folyamatos növekvő tendenciát mutat.
Az átlagos gyermekszám védőnőnként 73 fő, mely létszám szintén növekszik. (Lásd 4.3.1 táblázat Védőnői
álláshelyek száma)
5.3. számú táblázat - Családtervezés, anya- és gyermekgondozás területe
Védőnők száma
0-3 év közötti
Átlagos gyermekszám
Év
(TS 3201)
gyermekek száma
védőnőnként
2013

6

2014

7

386

55

2015

7

411

59

2016

6

73

2017

6

438
437

397

66

73

Forrás: TeIR és helyi adatgyűjtés
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Fontos megjegyezni, hogy a védőnők nem csak 0-3 éves korig látják el a gyerekeket, a 3-6 éves korú
gyermekek is hozzájuk tartoznak.
5.4 A nőket érő erőszak, családon belüli erőszak
Gyomaendrődön is előfordul családon belüli erőszak, ami legtöbbször nem kerül a külvilág tudomására,
családon belül marad. A témában a mai napig jellemző a magas látencia. Az adatok felkutatásához a helyi
rendőrség segítségét kértük, azonban támaszkodunk a témában jártas intézmények kollégáinak
tapasztalataira is. Ezek a tapasztalatok pedig azt mutatják, hogy az érintettek legtöbbször tudják, kihez
forduljanak, azonban félnek a következményektől, illetve sokan vannak azok is, akik „nem csinálnak ügyet”
belőle, esetleg úgy vélik: megérdemelték. Tehát sok esetben szemléletbeli problémáról is beszélünk.
Az alábbi táblázat ismerteti, hogy a rendőröket az elmúlt években hányszor riasztották családi viszályhoz. A
statisztikák alapján évről-évre arra következtethetünk, hogy egyre több esetre derül fény, és ezzel egyenes
arányban növekszik a tényleges feljelentések száma is.
5.4. számú táblázat - A nőket érő erőszak, családon belüli erőszak
év

rendőrök riasztása
családi viszályhoz

tényleges feljelentések
száma

bírósági ítélet

2008

4

1

n.a

0
1
5
8
n.a.
n.a.
3
12
11

n.a
n.a
n.a
n.a
n.a
n.a
n.a
n.a
n.a

2009
2
2010
3
2011
10
2012
11
2013
n.a.
2014
n.a.
2015
3
2016
12
2017
11
Forrás: Helyi adatgyűjtés
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Az Önkormányzat által megvalósuló EFOP projektek keretében számos olyan program és foglalkozás is
megvalósul, melyek megoldást jelenthetnek a családon belüli erőszak, illetve a látencia csökkentésére.
1. Bűnmegelőzési foglalkozások
2. Információs foglalkozások az erőszakmentes konfliktuskezelési technikákról
3. Veszélyek, devianciák, függőségek tájékoztató
4. Mentálhigiénés témák bemutatása
5.5 Krízishelyzetben igénybe vehető szolgáltatások (pl. anyaotthon, családok átmeneti otthona)
Az Egyenlő Bánásmód Hatóság feladata a krízishelyzetben igénybe vehető szolgáltatások közvetítése. A
helyi adatgyűjtés alapján Gyomaendrődön nincs anyaotthon, sem olyan hely, mely családokat tudna
fogadni krízishelyzetben. Orosházán, a várostól 50 km-es körzetben egy anyaotthon található, mely nem
önkormányzati fenntartásban van, bármikor tudnak fogadni rászorult anyákat.
5.6 A nők szerepe a helyi közéletben
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete 2017-ben 7 fő férfiből és 5 fő nőből állt összesen. Tehát
arányaiban férfiak kicsit magasabb számban képviseltetik magukat. Városunkban városi bíróság és
ítélőtábla, illetve közgyűlés nem működik.
5.6. számú táblázat – A nők szerepe a helyi közéletben
Képviselőtestület
tagja

Városi bíróság és
ítélőtáblák vezetői

Férfi

Nő

Férfi

Nő

Férfi

Nő

2012

9

3

0

0

0

0

2013

9

3

0

0

0

0

2014

7

4

0

0

0

0

2015

8

4

0

0

0

0

év

Közgyűlések tagjai

2016

7

5

0

0

0

0

2017

7

5

0

0

0

0

Forrás: Helyi adatgyűjtés
5.7 A nőket helyi szinten fokozottan érintő társadalmi problémák és felszámolásukra irányuló
kezdeményezések
Általánosságban elmondható, hogy a munkaerőpiacon azok a nők, akik kisgyermekes vagy sokgyermekes
anyukák, egyedülálló anyukák, valamint 45 év felettiek, esetenként hátrányos helyzetben vannak. Sok
kisgyermekes anyukának okoz nehézséget a családi élet és a munkahelyi feladatok összeegyeztetése, ami
problémákat okozhat a munkahelyen és a családban is.
Ezek azonban országosan általánosan jelentkező problémák, a nőket helyi szinten fokozottan érintő
társadalmi problémák nem jellemzőek településünkre.

76

5.8 Következtetések: problémák beazonosítása, fejlesztési lehetőségek meghatározása.
A nők helyzete, esélyegyenlősége vizsgálata során településünkön
beazonosított problémák
fejlesztési lehetőségek
Család-Munkahely-Egészség közötti harmónia
Családtervezési-életvezetési foglalkozások,
hiánya
tanfolyamok szervezése Prevenciós tevékenység,
egészségnapok
A nőket érő erőszak folyamatos jelenléte, magas
Életvezetési tanácsok, védőnők, családsegítő,
látencia
oktatási intézmények bevonásával
Alacsony a feljelentések száma, bírósági ítéletről
Tájékoztatás jogokról és következményekről
nincs adat
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6. Az idősek helyzete, esélyegyenlősége
6.1 Az időskorú népesség főbb jellemzői (pl. száma, aránya, jövedelmi helyzete, demográfiai trendek
stb.)
Az idős emberek növekvő száma nagy felelősséget jelent, egyúttal nagy terhet ró a meglévő szociális és
egészségügyi ellátó rendszerre.
Városunk időseire leginkább az jellemző, hogy magas az özvegyek száma, és kevés olyan idős van, aki még
házasságban él. Gyakori az egyedülállók száma.
Demográfiai adatokat vizsgálva elmondható, hogy a település összes lakójához viszonyítva (13060 fő) a 60
éven felüliek (3928 fő) aránya 30 %, a 65 éven felülieké (2846 fő) pedig közel 22 % (2018 január 1-i KSH
adatok szerint). Összehasonlításképpen 2011-ben a 60éven felüliek aránya 26%, míg a 65 év felettiek
aránya 19% volt.
Ebben a korban gyakoriak a megbetegedések. Az időskorú társadalomban sokan depressziós betegségben is
szenvednek, mivel többségében egyedül élnek, magukba fordulnak. Gyermekeik távol vannak, és nem sok
időt töltenek az idős szülővel. Sokan szenvednek daganatos megbetegedésekben, keringési zavarokban,
szív-és érrendszeri megbetegedésekben, ízületi problémáktól, és mindezek mellett még pszichés problémák
is jelentkezhetnek. A pszichés problémák jelentkezése abból adódik, hogy az idősek önellátási képessége,
illetve a szellemi és fizikai aktivitása egyre romlik, hanyatlik. Átlagosan ezek a megbetegedések 60-70 éves
korban jelentkeznek.
A 2011. évi statisztikai adatok alapján összesen 4828 fő nyugdíjas volt, számuk évről-évre folyamatosan
csökken. Az alábbi táblából és diagramból is látszik, hogy kevesebb a nyugdíjszerű ellátásban részesülő
férfiak száma, mint a nőké, majdnem 1000 fős különbség figyelhető meg. Ennek legfőbb oka, hogy a nők
átlagéletkora magasabb, mint a férfiaké.
6.1.1. számú táblázat – Nyugdíjban, ellátásban, járadékban és egyéb járandóságban részesülők száma
Év

Nyugdíjban, ellátásban,
járadékban és egyéb
járandóságban részesülő férfiak
száma (TS 5201)

2013
2014
2015
2016
2017
Forrás: TeIR, KSH Tstar

1 844
1 766
1 692
1 680
n.a

Nyugdíjban, ellátásban,
járadékban és egyéb
járandóságban részesülő nők
száma (TS 5301)

Összes nyugdíjas

2 768
2 664
2 601
2 572
n.a

4 612
4 430
4 293
4 252
#ÉRTÉK!
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6.2 Idősek munkaerő-piaci helyzete
Az egészséges idősek és a nyugdíjasok gyakran szívesen vállalnának könnyebb jövedelem kiegészítő
munkákat. Erre azonban városunkban kevés lehetőség adódik, csak akkor, ha valamilyen különleges
tudással rendelkeznek. A nyugdíjasok körében ez azért is lehet fontos, mivel a jövedelmük csekély, és
szükségük van egy kis kiegészítő tevékenységre.
Az alábbi táblázatból látható, hogy a regisztrált munkanélküliek között az 55 év felettiek száma 16-20 %
körül alakul, míg a lakosságon belüli arányuk 36,6%. Általánosságban elmondható, hogy azoknak a
munkavállalóknak, akik ebben a korban válnak állástalanná, Gyomaendrődön is kevesebb esélyük van az
elhelyezkedésre.
6.2.3. számú táblázat - Hátrányos megkülönböztetés a foglalkoztatás terén
55 év feletti
Regisztrált
regisztrált
Tartós
55 év feletti tartós
munkanélküliek
munkanélküliek
munkanélküliek
munkanélküliek száma
Év
száma
száma
száma
(TS 1010 és TS 1011)
Fő
Fő
%
Fő
Fő
%
693
86
12%
161
n.a
#ÉRTÉK!
2013
582
91
16%
184
n.a
#ÉRTÉK!
2014
495
89
18%
142
n.a
#ÉRTÉK!
2015
430
85
20%
141
n.a
#ÉRTÉK!
2016
393
64
16%
#ÉRTÉK!
n.a
#ÉRTÉK!
2017
Forrás: Helyi adatgyűjtés, TeIR
A munkaerőpiaci helyzetet vizsgálva elmondható, hogy a jelenlegi munkanélküliek közel felét a 25 év alatti
és az 55 év feletti munkanélküliek adják. Az 55 év felettiek esetében előfordul, hogy a már nyugdíjas korú
munkavállalót továbbfoglalkoztatják, azonban az nem jellemző, hogy nyugdíjas korú munkavállaló kerül
felvételre egy-egy meghirdetett állásra.
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Városunkban számos, az élethosszig tartó tanulást biztosító program, képzési lehetőség indult az elmúlt
időszakban, mely az 55 év felettieknek is sok lehetőséget és aktív időtöltést kínál, az élet több területén:
digitális képzés az elmagányosodás ellen, kulturális havi szakkörök (hímzés-varrás, népdal, kertészet,
idősebb korúak szabadidős szokásainak alakítása, táplálkozási szokások, egészséges életmód, kézműves
alapok, hagyományok ismerete, nép- és iparművészet). Az idősek foglalkoztatását támogató egyéb
programokról nem tudunk beszámolni településünk esetében.
Bizonyos esetekben a munkáltatók kifejezetten szeretik a tapasztalt munkavállalót előnyben részesíteni,
akinek a foglalkoztatásánál már nem kell számolni a gyermekvállalásra, illetve a gyermek miatti távollétekre
(iskolai szünetek, gyermek utáni táppénz,). Ugyanakkor ebben az időszakban már egyre több egészségügyi
probléma jelenhet meg a munkavállalónál, ami miatt az 55 év feletti jelentkezők hátrányba kerülnek egyegy munkalehetőség esetében.

6.3 A közszolgáltatásokhoz, közösségi közlekedéshez, információhoz és a közösségi élet gyakorlásához
való hozzáférés
Az egészségügyi ellátásokhoz való hozzáférés a 3.6 pontban került részletesen ismertetésre, mely
vonatkoztatható erre a célcsoportra is, hiszen az ott ismertetett lehetőségek mindenki számára egyenlően
hozzáférhetőek, jól megközelíthetőek.
A szociális ellátásokat a Térségi Szociális Gondozási Központ látja el. Az intézmény a GyomaendrődCsárdaszállás-Hunya Intézményi Társulás fenntartásában működik. Az ellátási terület a három társult
önkormányzat közigazgatási területére terjed ki, kivéve a tartós bentlakásos ellátást, mely esetében az
ellátási terület Magyarország egész közigazgatási területére kiterjed.
Gyomaendrőd Város területén a Gyomai Református Egyházközség fenntartásában működik Református
Egyház Szeretetotthona, mely intézmény a szociális alapszolgáltatások körében idősek klubját tart fenn,
melyet 20 férőhellyel működtet, míg a szakosított ellátások közül idősek otthonát tart fenn 33 férőhellyel.

80

A Hétszínvirág-Tüskevár Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Betéti Társaság közhasznú tevékenysége
keretében megfelelő ellátás biztosításával részt vesz időskorúak, rászorultak gondozásában, ápolásában, a
külterületen élők hátrányainak enyhítésében, esélyegyenlőségének elősegítésében.
A Térségi Szociális Gondozási Központ étkeztetés szolgáltatása keretében napi egyszeri meleg ételt
vehetnek igénybe az igénylők. Az étel kiszolgálása helyben fogyasztással, az igénylő által történő elvitellel,
illetve társadalmi és házi gondozók által történő házhozszállítással valósul meg.
Az intézmény házi segítségnyújtás keretében a társult településeken élő ellátást igénylők részére közvetlen
környezetükben, lakásukon nyújt segítséget önálló életvitelük fenntartásához. E tevékenység magába
foglalja az alapvető gondozási és alapápolási feladatok ellátását. Segítséget nyújt az önálló életvitel
fenntartásában, az ellátott és lakókörnyezete higiénés körülményeinek megtartásában, továbbá prevenciós
szerepet tölt be a veszélyhelyzetek kialakulásában.
A Térségi Szociális Gondozási Központban Gyomaendrődön 4 telephelyen, Hunyán 1 telephelyen működik
Idősek Klubja, összesen 180 férőhellyel. Csárdaszállásról a gyomaendrődi telephelyre szállítják az ellátást
igénylőket. Ezen ellátási forma elsősorban időskorú szociális és mentális támogatásra szoruló, önmaguk
ellátására és a klubba önállóan vagy segítséggel bejárni képes személyek részére biztosított szolgáltatás. A
szolgáltatás keretében az intézmény az ellátást igénybe vevőknek lehetőséget biztosít a nappali
tartózkodásra, társas kapcsolatokra, alapvető higiénés szükségletek kielégítésére, illetve igény szerint az
étkeztetésre.
A Térségi Szociális Gondozási Központban 10 férőhellyel működik a Rózsakert Idősek Otthonán belül, önálló
működési engedéllyel rendelkező átmeneti elhelyezést biztosító részleg. Az ellátás célja, intézményi keretek
között segítséget nyújtani gondozás-ápolás által mindazon időskorú vagy 18. életévét betöltött igénylőknek,
akik önmagukról betegségük miatt vagy más okból otthonukban időlegesen nem képesek gondoskodni és
az alapellátás keretein belül nem megoldható a gondozásuk. Ezen ellátási formát az igénylők legfeljebb egy
évig vehetik igénybe, de indokolt esetben az egy év egy alkalommal további egy évvel meghosszabbítható.
Az intézmény 4 telephelyen összesen 172 férőhelyen biztosít tartós elhelyezést az igénybe vevők részére.
Ezen belül 42 férőhelyen - az egyszeri beköltözési hozzájárulás megfizetése mellett - emeltszintű elhelyezést
vehetnek igénybe a kérelmezők. A tartós elhelyezést igénybe vevők részére a nap 24 órájában biztosítják az
ellátási formára előírt szabályozások szerinti komplex ellátást.
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Az alábbi táblázatban a nappali ellátásban részesülő időskorúak számát láthatjuk. Megállapíthatjuk, hogy az
ellátottak aránya nem változik az évek során, a 64 év feletti lakosság 4 %-a veszi igénybe a lehetőséget.
6.3.1. számú táblázat - 64 évnél idősebb népesség és nappali ellátásban részesülő időskorúak száma

Év

65 év feletti lakosság száma
Nappali ellátásban részesülő időskorúak száma (TS 5101)
(TS 0328)

Fő
2013
2 839
2014
2 757
2015
2 802
2016
2 839
2017
n.a
Forrás: TeIR, KSH Tstar

Fő
125
119
106
109
n.a

%
4%
4%
4%
4%
#ÉRTÉK!
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Az időskorúak járadéka a megélhetést biztosító jövedelemmel nem rendelkező időskorú személyek részére
nyújtott támogatás.
6.3.2. számú táblázat - Időskorúak járadékában részesítettek átlagos száma

Év
2013
2014
2015
2016
2017

Időskorúak járadékában
részesítettek (évi) átlagos száma (fő)
(TS 5701)
10,50
9,58
9,75
10,42
n.a
Forrás: TeIR, KSH Tstar

A kulturális és közművelődési szolgáltatások a város minden lakója számára egyformán hozzáférhetőek, a
lehetőségeket részletesen a 3.7 pontban ismertettük.
A településen működnek nyugdíjasokat érintő civil szervezetek, nyugdíjas klubok, akik rendszeres
időközönként tartanak tagjaiknak összejöveteleket.
Városunkban számos, az élethosszig tartó tanulást biztosító program, képzési lehetőség indult az elmúlt
időszakban, mely az 55 év felettieknek is sok lehetőséget és aktív időtöltést kínál, az élet több területén:
hímzés-varrás, népdal, kertészet, idősebb korúak szabadidős szokásainak alakítása, táplálkozási szokások,
egészséges életmód, kézműves alapok, hagyományok ismerete, nép- és iparművészet.
Ezen képzések között kapott helyet az idősek részére szervezett a digitális képzés, melynek célja az alapvető
digitális készségek és képességek fejlesztése, alap számítógépes ismeretek elsajátítása, a világháló és
használatának megismertetése álláskeresés, közösségi oldalak használata céljából és az elmagányosodás
ellen.
6.4 Az időseket, az életkorral járó sajátos igények kielégítését célzó programok a településen
Az, hogy az idősek hogyan élik meg az évek múlását, az egyedüllétet, nagymértékben függ a társadalom
nyújtotta életkörülményektől, az idősekkel szemben tanúsított társadalmi magatartástól. A család fiatalabb
tagjai többnyire kevés időt tudnak szánni a velük való törődésre, így egyre növekszik a személyes
gondoskodást nyújtó szociális ellátások iránt az igény. A helyi szociális ellátórendszer szolgáltatásai minden
időskorú számára elérhetőek és a felmerült igény szerint nyújtanak segítséget.

Idős korban a mentális

egészség, az önálló életvitel képességének minél további megőrzésére nagy hangsúlyt fektetünk, ezért –
folyamatosan - számos program közül választhatnak e populáció tagjai. A városban működő szociális
intézmény szállító járműveivel segít eljutni a különböző helyszínekre azon időseknek, akik egyébként a
közlekedés nehézsége miatt másként nem tudnának eljutni.

A szociális intézmény által szervezett
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ünnepségek minden idős számára nyitottak, hozzáférhetők. Ezek nemzeti ünnepekhez, a táj/település
hagyományainak megőrzéséhez, kultúránkhoz, kapcsoló általában ismeretterjesztő, szórakoztató jellegű
programok. Lehetőség szerint a programok az idősek bevonásával zajlanak, ahol az idősek a tervezéstől a
megvalósulásig aktív közreműködői az aktuális rendezvénynek.
Ilyen rendezvények például:
- a nyugdíjas ki mit tud,
- rendszeres könyvtárlátogatások, színházlátogatás, kiállítások, tárlatok látogatása,
- a város időseinek karácsonyi ünnepsége
- az időskorral járó változásokkal, egészség – betegség kérdéseivel, életmóddal kapcsolatos előadások,
helybe hozott szűrővizsgálatok
- idősek különböző informális csoportjai által szervezett foglalkozások, klubok, kirándulások
- régi hagyományokat felidéző gasztronómiai rendezvények (paprikáskrumpli főző verseny, halászléfőző
verseny).
6.4.1. számú - Művelődési közintézmények adatai
Év
2013
2014
2015
2016
2017

A nyilvános/
A nyilvános/települési könyvtárak
Muzeális
települési könyvtárak
egységeinek száma (leltári
intézmények száma
száma (TS 3801)
állomány) (TS 3901)
(TS 4001)
1
28 880
3
1
36 103
2
1
38 010
3
1
39 619
3
1
n.a
n.a

Közművelődési
intézmények száma
(TS 4101)
2
9
7
9
n.a

Forrás: TEIR
Sajátos problémakört jelentenek az idősekkel szemben elkövetett bűncselekmények. Ennek oka, hogy
kiszolgáltatottabbak, egyedül, magányosan élnek és problémát jelent hiszékenységük, jószívűségük. Bár a
mai kor idősei sokkal képzettebbek, tapasztaltabbak, a bűncselekmények új formáival szemben ők is
védtelennek bizonyulnak. Szükséges, hogy eljussanak hozzájuk a rendőrség felhívó levelei, illetve a
különböző digitális és életviteli képzésekkel felkészítsük őket az esetleges támadásokra, veszélyhelyzetek
elkerülésére.
6.5 Következtetések: problémák beazonosítása, fejlesztési lehetőségek meghatározása.
Az idősek helyzete, esélyegyenlősége vizsgálata során településünkön
beazonosított problémák
fejlesztési lehetőségek
Idősek elmagányosodása és egészségi állapotuk
Időseket megszólító programok szervezésének
romlása
támogatása, pályázati lehetőségek felkutatása
prevenciós programokra
Az idősek kiemelt célpontjai a bűncselekményt
Folyamatos tájékoztatás a célcsoport számára, fórumok,
elkövetőknek
programok szervezése
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7. A fogyatékkal élők helyzete, esélyegyenlősége
A 2017. évi adatok alapján a fogyatékkal élők száma az országban 490 578 fő, melyből Békés megyében
21 862 fő él. A fogyatékkal élőket különböző fogyatékosság típusba lehet sorolni. A fogyatékosság típusa a
következők lehetnek:


Mozgássérültek



Gyengénlátók, aliglátók



Vakok



Nagyothallók



Siketek



Súlyos belszervi fogyatékosok



Mentálisan sérült (pszichés sérült)



Értelmi fogyatékos



Beszédhibás



Beszédfogyatékos



Autista



Siketvak (látás- és hallássérült)



Egyéb

7.1 A településen fogyatékossággal élő személyek főbb jellemzői, sajátos problémái
Gyomaendrőd esetében is probléma, hogy nem rendelkezünk konkrét statisztikai adatokkal arról, hogy
városunkban összesen mennyien élnek fogyatékossággal. Így arról sem tudunk képet alkotni, hogy milyenek
a lakhatási és egészségügyi körülmények, és a foglalkoztatási helyzetről is csak sejtéseink lehetnek.
Sok intézményben a jogi szabályozások ellenére sem valósult meg a komplex akadálymentesítés. A
legtöbb helyen nincs például lift, vakvezető sáv, hangos tájékoztatás, indukciós hurok, tapintható
információ, illetve jelnyelvi segítség. Ellenben városunk egyes intézményeiben található rámpa, és
mozgáskorlátozottak részére mosdó.
Ezért is gyakori probléma az, hogy kevés helyen van a fogyatékkal élő személyeknek foglalkoztatási
lehetőség, mivel – mint azt a fentiekben is említettük – a legtöbb helyen nem megoldott a komplex
akadálymentesítés, illetve nem biztosítottak a különleges eszközök és feltételek. Talán további probléma is
felmerülhet, ha az adott munkahelyen nincs olyan szakember, aki segítené a fogyatékkal élőket.
Hátrányos megkülönböztetés területen hitelt érdemlő adatokkal nem rendelkezünk.
Településünkön működik Támogató Szolgálat, melynek célja a fogyatékkal élők autonómiájának megőrzése
mellett a speciális szükségleteik kielégítésében való közreműködés saját lakókörnyezetükben. Elsősorban a
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lakáson kívüli közszolgáltatások elérésének segítése személyi segítő és szállító szolgáltatás működtetése
által.
Személyi segítés keretében információnyújtás, ügyintézés, tanácsadás által a társadalmi beilleszkedést
segítő szolgáltatáshoz való hozzájutás biztosítása, ami által a fogyatékos személyek kapcsolat készségének
javulása, családi és társadalmi kapcsolataik erősödése valósulhat meg.
Cél, a teljesebb élet lehetőségét kínálva speciális önsegítő csoportok szerveződésének segítése által
megvalósítani a szegregáció oldását, ezzel reintegrációjuk esélyének javulását.
Szállító szolgáltatás: Speciálisan felszerelt személyszállító járművel segíteni a fogyatékos személyek
közlekedését, ami által lehetővé válik az önálló ügyintézés, szolgáltatások igénybevétele, kontakt emberi
kapcsolatok megvalósulása.
A feladat ellátását speciális képesítéssel rendelkező 1 fő támogató szolgálatvezető, 2 fő személyi segítő és 1
fő gépkocsivezető által valósítja meg az intézmény.
A mozgásfogyatékos személyek szállítására oldalfellépő és lifttel felszerelt gépjárművet üzemeltetnek. A
szolgálat a Térségi Szociális Gondozási Központhoz integráltan működik.
Tekintettel a település kétpólusú voltára, valamint az esélyegyenlőség minél szélesebb megvalósulására a
támogató szolgáltatást igénybe vevőknek két nyitva álló helyiség áll a rendelkezésre a Mirhóháti u. 1-5. sz.
és a Magtárlaposi u. 11-17. sz. alatt.
7.2 Fogyatékkal élő személyek pénzbeli és természetbeni ellátása, kedvezményei
A fogyatékkal élő személyek szociális ellátásáról sok adatunk nincs. Lehetséges, hogy a fogyatékkal élő
személynek nincs megfelelő információja a számára jogszabály szerint járó különböző ellátásokban.
Természetbeni juttatásokon belül a közgyógyellátás a fogyatékkal élők számára alanyi jogon jár, nem
fogyatékkal élők rászorultsági alapon vehetik igénybe. Mivel a településen élő fogyatékkal élők számának
megállapítása nehéz, ez az adat is fontos mutató lehet. Tehát városunkban a közgyógyellátásban részesülők
száma 236 fő. Más jogszabály alapján is be lehet nyújtani olyan ellátásokra pályázatokat, melyek segíthetik
a fogyatékkal elő személyeket. Gyomaendrődön az önkormányzat által ilyen ellátásra parkolási igazolvány
lehetőségét veszik igénybe. Az igazolványt a helyi adatgyűjtés alapján 70 fő igényelte.
7.1.1 számú táblázat - Megváltozott munkaképességű személyek szociális ellátásaiban részesülők száma
nemenként
Megváltozott munkaképességű személyek
Megváltozott munkaképességű személyek
Év
szociális ellátásaiban részesülők száma szociális ellátásaiban részesülők száma - nők
férfiak (TS 6201)
(TS 6301)
2013
2014
2015
2016
2017
Forrás: TeIR, KSH Tstar

353
344
320
313
n.a.

484
471
441
420
n.a.
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A megváltozott munkaképességű személyek szociális ellátásaiban részesülők száma – mind a nők, mind a
férfiak esetében – folyamatosan csökkent.
7.3 A közszolgáltatásokhoz, közösségi közlekedéshez, információhoz és a közösségi élet gyakorlásához
való hozzáférés lehetőségei, akadálymentesítés
Az önkormányzat tulajdonában lévő középületek akadálymentesítettsége legtöbb esetben részleges, a
komplex akadálymentesítés legtöbb esetben forráshiány miatt idáig nem valósulhatott meg, általában
rámpa és mosdó áll rendelkezésre a mozgáskorlátozottak részére.
Gyomaendrőd Város Önkormányzata komplex akadálymentesítési projektet valósított meg a korábbi
Városháza épületében, melyben jelenleg a Gyomaendrődi Járási Hivatal működik. A Közös Önkormányzati
Hivatalban pedig az ügyfélforgalom részére komplex akadálymentesítés valósult meg a TOP-3.2.1-15-BS12016-00017 „A Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal komplex energetikai felújítása” c. pályázati
projekt keretei között.
Az, hogy a fogyatékkal élők hogyan tudnak az egyes szolgáltatásokhoz, programokhoz hozzáférni, az
adott szolgáltatás vagy program helyszínétől függ. A középületek jelentős része részlegesen
akadálymentesített, a programokon a fogyatékkal élők – bár segítséggel ugyan – részt tudnak venni. Sok
rendezvénynek ad helyszínt a Varga Lajos Sportcsarnok és a Kállai Ferenc Kulturális Központ, ahol a fizikai
akadálymentesítés sem megoldott egyelőre. Terveink szerint a közeljövőben megvalósuló pályázati
projektek eredményeképpen mindkét épületben biztosított lesz a fizikai akadálymentesítés.
A munkahelyek akadálymentesítettségéről pontos adatokkal nem rendelkezünk, bár személyes
tapasztalatok alapján legtöbb helyen nem megoldott az akadálymentesítés, vagy nagyon kezdetleges
stádiumban van.
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A közlekedés területén is sok még a hiányosság. Elmondhatjuk, hogy a vasútállomás ezen a téren már jó
mutatókkal rendelkezik, illetve a fizikai akadálymentesítés részben a Szabadság téren található
buszpályaudvaron és a távolsági közlekedéssel érintett buszmegállókban is megvalósult. Az önkormányzat
anyagi lehetőségeinek keretei között – illetve pályázatok útján – igyekszik a járdák és parkok gondozásakor
a közlekedésbiztonsági szempontokat is figyelembe venni annak érdekében, hogy biztonságosan
közlekedhessenek településünkön a mozgásukban korlátozottak is. A fejlődéshez ezen a téren további
pályázati pénzek bevonására lenne szükség.
A Térségi Szociális Gondozási Központ nappali ellátást biztosít a fogyatékosok ellátása érdekében. Az
Esélyklub elsősorban nagykorú fogyatékos személyek nappali ellátását biztosítja 30 férőhelyes egységben.
Igény szerint azonban olyan harmadik életévüket betöltött, önkiszolgálásra részben képes, vagy nem képes
fogyatékos, illetve autista személyek is igénybe vehetik az ellátást, akik felügyeletre szorulnak.
Legtöbb ellátott a 18 és 49 év közötti, a női ellátottak száma magasabb, mint a férfiaké.
7.1.2. számú táblázat - Nappali ellátásban részesülő fogyatékos személyek száma
Nappali ellátásban
részesülő fogyatékos
Egyházi fenntartású
Civil fenntartású
Év
személyek száma
intézményben
intézményben
(TS 5001)
2013
2014
2015
2016
2017
Forrás: TeIR, KSH Tstar

23
28
29
30
30

n.a
n.a
n.a
n.a.
n.a

n.a
n.a
n.a
n.a
n.a
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Az idősek nappali ellátásához hasonlóan az ellátási formára jellemző szolgáltatásokat a fogyatékos
személyek speciális szükségleteihez igazodva biztosítják. Prioritást élvez a fogyatékos személyek egyéni
fejlesztése, rehabilitációja.
Az Uniós elvárásoknak megfelelően helyi szinten törekszünk a fogyatékkal élők életminőségének javítására,
társadalmi beilleszkedésük, esélyegyenlőségük elősegítésére. 2008. évben sikeresen pályáztunk a DAOP4.1.3/A jelű programra, melynek keretében egy 52 millió Ft-os beruházás eredményeként a fogyatékkal
élők nappali ellátására új telephelyet tudtunk kialakítani. Az új telephely minden tekintetben megfelel a
speciális szükségletek XXI. században elvárható kielégítésének.
A tapasztalatok szerint igény mutatkozik a meglévő intézmény további bővítésére, illetve sok esetben
bentlakásos intézmény kialakítására, mivel a jelenlegi ellátottak idősödő hozzátartozóinak anyagi és érzelmi
megterhelést jelent családtagjuk vidéken történő elhelyezése.
7.4 Következtetések: problémák beazonosítása, fejlesztési lehetőségek meghatározása
A fogyatékkal élők helyzete, esélyegyenlősége vizsgálata során településünkön
beazonosított problémák
Településünkön a jogszabályi előírások ellenére sem
valósult meg maradéktalanul az akadálymentesítés
Városunkban nincs jelnyelvi tolmács
Nincs a településen bentlakásos intézmény a
fogyatékkal élők számára, ezért az idősödő
hozzátartozóknak anyagi és érzelmi megterhelést
jelent az elhelyezésük

fejlesztési lehetőségek
A közszolgáltatás nyújtó intézmények teljes körű
akadálymentesítése, pályázati lehetőségek
felkutatása
Jelnyelvi tolmács alkalmazása
Bentlakásos intézmény létrehozása a településen,
pályázati forrás felkutatása a megvalósítás
érdekében
Önellátásra nevelés
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8. Helyi partnerség, lakossági önszerveződések, civil szervezetek és for-profit szereplők
társadalmi felelősségvállalása
a) a 3–7. pontban szereplő területeket érintő civil, egyházi szolgáltató és érdekvédelmi szervezetek,
önszerveződések feltérképezése (pl. közfeladatot ellátó szervezetek száma közfeladatonként bemutatva,
önkéntesek száma, partnerségi megállapodások száma stb.)
Gyomaendrődön 100-nál is több bejelentett civil szervezet van, melyek jelentős része aktív. A kisebb
szervezetek főképp saját célcsoportjaiknak szerveznek rendszeres programokat. Főleg sporteseményeket,
jótékonysági eseményeket, véradást, karácsonyi programokat, gyermekeket érintő rendezvényeket,
szűréseket szerveznek, azok megvalósításában vesznek részt.
Civil szervezetek száma tevékenységük jellege szerint (2018. évi állapot):
- Egészségügyi jellegű szervezetek: 5 db
- Iskolák, óvodák működését támogató szervezetek: 12 db
- Kisállattenyésztéssel, vadászat- halászattal kapcsolatos szervezetek: 13 db
- Mezőgazdasági jellegű, környezet- és természetvédelemmel kapcsolatos szervezetek: 4 db
- Közművelődés célú szervezetek: 16 db
- Sportszervezetek: 23 db
- Szociális, karitatív jellegű és közcélú szervezetek: 12 db
- Hobbi és szabadidős szervezetek: 7 db
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2018. évben is döntött a civil szervezetek
pályázat útján történő támogatásáról, mely pályázatokat Környezetvédelmi Alapra, Civil Alapra és Sport
Alapra lehetett benyújtani.
Az Önkormányzat igyekszik jó kapcsolatot ápolni a civil szervezetekkel és a településen lévő történelmi
egyházakkal is. Függetlenségüket elismerjük és tiszteletben tartjuk, az őket érintő döntések előkészítésébe
igyekszünk őket is bevonni, hiszen mint ahogyan az önkormányzatnak, a civil szervezeteknek,
intézményeknek, egyházaknak, a településen élő és dolgozó embereknek egyaránt érdeke a város
fejlődése. Gyomaendrődön a cigány kisebbség 1995. óta, míg a német kisebbség 1998. óta rendelkezik
önálló nemzetiségi önkormányzattal. Ezek az önkormányzatok aktívan részt vesznek a település
rendezvényein, sőt ők maguk is nagyon sok programot szerveznek kicsiknek és nagyoknak egyaránt,
támogatják az általuk képviselt célcsoport. Gyomaendrőd Város Önkormányzata jó kapcsolatot ápol
mindkét nemzetiségi önkormányzattal, támogatja működésüket, segíti őket pályázatok benyújtásában.
Önkormányzatunk az imént említett nemzetiségek önkormányzataival együttműködési megállapodást
kötött, melyek szerint Gyomaendrőd Város Önkormányzata és a Nemzetiségi Önkormányzat közösen
biztosítják a településen élő nemzetiségek jogainak érvényesülését. A Képviselő-testület ennek érdekében
együttműködik a közvetlen módon megválasztott helyi nemzetiségi önkormányzattal. A nemzetiségi
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önkormányzat alapvető feladata az adott nemzetiségekhez tartozó személyek és közösségek érdekeinek a
védelme és képviselete a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvényben (Nj. törvény)
megállapított feladat és hatáskör ellátásával. Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a
Nj. törvény előírásai alapján tájékoztatási, javaslattételi, kezdeményezési és egyetértési jogok
érvényesülését biztosítja a Nemzetiségi Önkormányzat számára.
A civil szervezetek célcsoportokkal kapcsolatos esélyegyenlőségi tevékenysége magában foglalja a
hátrányos helyzetű gyermekek tehetségfejlesztését, oktatását, a lakosság egészségi állapotának
fejlesztését, a közszolgáltatásokhoz való egyenlő esélyű hozzáférés lehetőségének segítését, közrend és
közbiztonság megőrzését, hagyományőrzést és az idősek kulturálódásának támogatását.

9. A helyi esélyegyenlőségi program nyilvánossága
Az esélyegyenlőségi program készítésének első lépése a helyzetelemzéshez szükséges adatgyűjtés volt.
A folyamatnak már ebben a szakaszában megkerestük az esélyegyenlőségi célcsoportok kapcsán érintett
intézmények vezetőit, szakembereket. Ennek elsődleges módja az e-mailben történő kapcsolattartás volt,
illetve sok esetben sor került személyes egyeztetésekre is. A kapott információk, adatok és tapasztalatok
alapján készült el a helyi esélyegyenlőségi program. A tervezetet a Képviselő-testület bizottságainak ülésein
és a Képviselő-testület ülésén is előterjesztjük, az előterjesztés megtekinthető Gyomaendrőd Város
Önkormányzatának akadálymentes honlapján. A Képviselő-testület ülései nyilvánosak, azokat a
kábeltelevízió is közvetíti.
A már elfogadott dokumentum a város honlapján hozzáférhető lesz, melyet bárki megtekinthet majd.
A végrehajtási folyamatot, az Intézkedési tervben meghatározott programok megvalósulását az érintett
szervezetek képviselői, illetve a lakosság az esélyegyenlőségi referensek számára megküldött
visszacsatolásban, valamint a meghirdetett HEP fórumok alkalmával véleményezhetik.
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A Helyi Esélyegyenlőségi Program Intézkedési Terve (HEP IT)
1. A HEP IT részletei
A helyzetelemzés megállapításainak összegzése
Következtetések
Célcsoport

Romák
és/vagy
mélyszegénységben élők

problémák beazonosítása
rövid megnevezéssel

fejlesztési lehetőségek meghatározása
rövid címmel

Nem rendelkeznek versenyképes
szakképzettséggel
Nincs a végzettségnek megfelelő
munkalehetőség
Hátrányos helyzetek öröklődése
generációkon át

Alapvégzettségre épülő versenyképes
képzések elősegítése

Gyermekek veszélyeztetettségének egyik
alap oka a család diszfunkcionális működése
Gyermekek
Továbbra sem változik a hátrányos helyzetű
gyermekek aránya
Család-Munkahely-Egészség közötti
harmónia hiánya
Nők

Eltitkolt családon belüli erőszak
Idősek elmagányosodása és egészségi
állapotuk romlása

Idősek
Az idősek kiemelt célpontjai a
bűncselekményt elkövetőknek

Fogyatékkal
élők

Közfoglalkoztatás
Szociális, gyermekjóléti, képzési
szolgáltatások biztosítása
A család diszfunkcionális működésének
csökkentése, életvezetési tanácsok adása,
képzések, tanfolyamok
Érintett családok bevonása a
foglalkoztatásba.
Továbbtanulás segítése, tehetséggondozó
programok folyamatos biztosítása
Saját igény kialakítása
Családtervezési-életvezetési foglalkozások,
tanfolyamok szervezése Prevenciós
tevékenység, egészségnapok
Életvezetési tanácsok,
Tájékoztatás jogokról és
következményekről
Időseket megszólító programok
szervezésének támogatása, pályázati
lehetőségek felkutatása prevenciós
programokra
Folyamatos tájékoztatás

Az akadálymentesítés nem teljes körű
Jelnyelvi tolmács hiánya

Komplex (fizikai és infokommunikációs)
akadálymentesítés

Bentlakásos intézmény nincs a településen

Bentlakásos intézmény létesítése pályázati
forrásból

Alapfokú önellátási képesség hiánya

Önellátásra nevelés
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A beavatkozások megvalósítói
Következtetésben megjelölt
beavatkozási terület, mint
intézkedés címe, megnevezése

Célcsoport
Romák
és/vagy
mélyszegénységben élők

Gyermekek

Első lépés a munka felé
Esély a változtatásra

A családok segítése a diszfunkcionalitás Önkormányzat, gyermekjóléti
megszüntetésében
intézmények
Az én esélyem – a hátrányok csökkentése a Önkormányzat,
gyermekek körében
intézmények
Család-Munka-Egészség

Nők

Családon belüli
csökkentése
Együtt a boldog
nyugdíjas évekért

erőszak

és

–

látencia

kiegyensúlyozott

Idősek
Vigyázzunk magunkra és családtagjainkra!
Komplex (fizikai és infokommunikációs)
akadálymentesítés
Fogyatékkal
élők

Az intézkedésbe bevont
aktorok és partnerek
– kiemelve a felelőst
Önkormányzat,
Képző
szervezetek
intézmények, kulturális intézmények
Önkormányzat,
kulturális,
családgyermekjóléti intézmények

Bentlakásos intézmény igényfelmérése,
szolgáltatás megszervezése
Gondoskodjunk magunkról!

közoktatási

és
és

és
és

kulturális
kulturális

Önkormányzat, közoktatási és kulturális
intézmények,
egészségügyi
intézmények,
védőnők, család- és gyermekjóléti intézmények
Önkormányzat, egészségügyi és közoktatási
intézmények, rendőrség, védőnők, család- és
gyermekjóléti intézmény
Önkormányzat és kulturális intézményei,
önszervező nyugdíjas klubok, Térségi Szociális
Gondozási
Központ
GyomaendrődCsárdaszállás-Hunya
Önkormányzat és kulturális intézményei,
önszervező nyugdíjas klubok, Térségi Szociális
Gondozási
Központ
GyomaendrődCsárdaszállás-Hunya, rendőrség
Önkormányzati
és
intézményei,
esélyegyenlőségi civil szervezetek, idősek és
fogyatékkal élők érdekképviseleti szervezetei
Önkormányzat, Térségi Szociális Gondozási
Központ
Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya
támogató szolgálata
Önkormányzat, kulturális intézmények, Esély
klub, Térségi Szociális Gondozási Központ
Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya

Jövőképünk
Olyan településen kívánunk élni, ahol a romák egyenlő eséllyel vesznek részt a közösség életében.
Fontos számunkra, hogy a mélyszegénységben élők szakmát és munkát kapjanak, felzárkózzanak az átlagos
életszínvonalhoz.
Kiemelt területnek tartjuk a gyerekek szocializációját, oktatásban, fejlesztésben való részvételének egyenlő
esélyű hozzáférését.
Folyamatosan odafigyelünk az idősek emberi méltóságának tiszteletben tartására, hogy érezzék, idős
korban is teljes értékű emberek.
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Elengedhetetlennek tartjuk a nők esetén a munkahely és a család összeegyeztethetőségét, a munkaerőpiacra történő reintegrációt, a hátrányos megkülönböztetés csökkentését.
Különös figyelmet fordítunk a fogyatékkal élők életminőségének javítására, önbecsülésük visszaadására és a
szolgáltatásokhoz való egyenlő esélyű hozzáférésére.
Gyomaendrőd Város Önkormányzata elkötelezett amellett, hogy a település lakói számára minőségi,
mindenki számára egyenlően elérhető szolgáltatásokat nyújtson és hozzájáruljon a polgárok
esélyegyenlőségének biztosításához, életszínvonalának emeléséhez.
Ugyanakkor fontos megjegyeznünk, hogy az Önkormányzat kevés eszközzel rendelkezik ahhoz, hogy az
esélyegyenlőségi csoportok életminőségén, a lakossági helyzetképen ténylegesen javítani tudjon.
Gyomaendrőd Város Önkormányzata betartja az esélyegyenlőségi jogszabályokat, feladatai és projektjei
során nem közvetít diszkriminációt. Az önkormányzat az esélyegyenlőség javítását szolgáltatásai,
intézményei, valamint az egyes esélyegyenlőségi szervezetek, közösségek ösztönzésén keresztül tudja
megvalósítani.
Mivel az Önkormányzat által végzett feladatok – jogszabályi rendszer megléte miatt – eleve az
esélyegyenlőséget biztosítják, az Önkormányzat pályázati projektjei megvalósítása során tud hozzájárulni az
esélyegyenlőségi célcsoportok helyzetének javításához.
Jelenleg Gyomaendrőd Város Önkormányzata számos olyan projektet valósít meg, melynek célcsoportjait
pontosan a fent meghatározott esélyegyenlőségi csoportok képezik: gyermekek, mélyszegénységben élők
(romák), hátrányos helyzetűek, inaktívak.
Projektjeink célja a közszolgáltatásokhoz való egyenlő esélyű, minőségi hozzáférés biztosítása, a településen
élők életkörülményeinek javítása. (kerékpárút építés, belvízvédelmi intézkedések, térrehabilitáció,
önkormányzati, egészségügyi és közoktatási intézmények energetikai korszerűsítése, helyi közösség
fejlesztés)
Bár a projektek többsége infrastrukturális fejlesztés, minden egyes esetben kapcsolódik hozzá
szemléletformáló tevékenység is, ahol a helyi közösségek működését, az esélyegyenlőség előterjesztését, az
életminőség javítását kívánjuk elősegíteni. Ilyen programok például:
- a szelektív hulladékgyűjtés és környezetvédelem, energiahatékonyság témakörében meghirdetett
előadások, képzések, közösségi programok;
- díjazással egybekötött rajz és fotópályázatok és kerékpártúrák;
- helyi termelők piacra jutásának és civil szervezetek működésének elősegítése;
- kézműves foglalkozások.
Emellett kifejezetten a Helyi Esélyegyenlőségi Program által meghatározott célcsoportok problémáinak
megoldására, esélyeinek javítására és életminőségük javítására irányulnak az Emberi Erőforrás Fejlesztési
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Operatív Program keretében megvalósuló projektjeink, melyet Gyomaendrőd Város Önkormányzat saját
intézményrendszerében, illetve a közoktatási és kulturális intézményekkel partnerségben valósít meg:
1. Az élethosszig tartó tanulás ösztönzése
Az élethosszig tanulás fontossága a formális oktatásba való belépés vagy visszatérés segítésében, tanulás
tanításának támogatásában, az új innovatív tanulási lehetőségek és formák fejlesztésében áll.
A programok célja a kultúra bázisán megszerzett készségek hasznosítása a munkaerőpiacra és a társadalmi,
illetve közéletbe való visszatérés érdekében (mezőgazdasági alapismeretek, háztartástan tanfolyam,
szabadegyetem, egészséges életmódra és családi életre nevelés, kommunikációs készségek fejlesztése,
felkészítés állásinterjúra), az alapkompetenciák fejlesztése (ismeretterjesztő előadássorozat, digitális
képzés, nép- és ismeretterjesztő klubfoglalkozás, gasztronómiai tanfolyam, kertészeti előadássorozat), új
innovatív tanulási lehetőségek és formák elterjesztése (egészséges életmód – családi életre nevelés,
kertészeti ismeretterjesztő előadássorozat az önellátás ösztönzése és az egészséges életmódra nevelés
témakörében).
A programok célcsoportjai: munkanélküliek, mélyszegénységben élők, GYES-en, GYED-en lévők,
gyermeküket egyedül nevelők, alacsony iskolai végzettségűek, nyugdíjasok, kisebbség, fogyatékkal élők,
szociálisan hátrányos helyzetűek.
2. Humán szolgáltatások fejlesztése
A projekt célja a család- és gyermekjóléti szolgálatok prevenciós szerepének megerősítése, a deviancia
megelőzése és a krízishelyzetek kezelése érdekében, munkaerő-piaci szempontból hasznosítható ismeretek
szerzése, önálló háztartás gazdaságos irányítására, interjúhelyzetek magabiztos kezelésére irányuló
képességek és ismeretek elsajátítása.
A megvalósuló tevékenységek: Bűnmegelőzési foglalkozások, Egészség megőrzési tájékoztatók, Információs
foglalkozások

az

erőszakmentes

Háztartásgazdálkodási

konfliktuskezelési

alapismeretek,

Felvilágosító

technikákról,

modellprogramok,

Tanulástechnikai
prevenciós

tréning,

szolgáltatások,

Vállalkozási készségfejlesztő tréning, Karrier-tréning a munkaerő-piaci szempontból hátrányos helyzetűek
számára, Egészséges életmódot népszerűsítő rendezvények és sportesemények szervezése, Lakossági
szűrőprogramok

népszerűsítése,

közösségi

programok

szervezése,

Közösségfejlesztő

tréning,

Szemléletformáló, antidiszkriminációs tréningek megvalósítása a potenciális munkáltatók körében, Szociális
gondozó képzés, Ösztöndíjprogramok, Önkéntes programok szervezése
A projekt célcsoportjai: az alacsony iskolai végzettségűek, a 25 év alatti fiatalok, a 30 év alatti pályakezdő
álláskeresők, az 50 év felettiek, időskorúak, GYED-ről, GYES-ről, ápolási díjról visszatérők, vagy legalább egy
gyermeket egyedül nevelő felnőttek, foglalkoztatást helyettesítő támogatásban részesülők, tartós
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munkanélküliséggel veszélyeztetettek, a megváltozott munkaképességű személyek, a roma nemzetiséghez
tartozó személyek, nők, idősek, fogyatékkal élők.
3. Tanórán kívüli kulturális foglalkozások
A projekt célja a hátrányos helyzetű gyermekek részére minél sokrétűbb és minél több kulturális program
biztosítása a szabadidő hasznos eltöltése és a köznevelés eredményessége érdekében. Hosszú távon az a
cél, hogy a gyermekekben saját igény alakuljon ki a kulturális programokon való részvételre, a változásra, a
fejlődésre. Ezáltal megteremtjük a lehetőségét, hogy kiszakadjanak a diszfunkciós családból, a hátrányos
helyzet generációkon át történő öröklődése megszakadjon.
Megvalósítandó programok: kézműves foglalkozás, kirándulás, könyvtárlátogatás, színházi előadás,
témahét, tábor, kulturális órák, klubfoglalkozás.
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Az intézkedési területek részletes kifejtése
Intézkedés címe:

Első lépés a munka felé

Feltárt probléma
(kiinduló értékekkel)

Nem rendelkeznek versenyképes szakképzettséggel
Nincs a végzettségnek megfelelő munkalehetőség

Célok Általános megfogalmazás és
rövid-, közép- és hosszútávú
időegységekre bontásban

Tevékenységek
(a beavatkozás tartalma)
pontokba szedve

Rövid: munkaerőpiaci integráló programok megvalósítása,
alapkompetenciák fejlesztése
Közép: versenyképes szakképesítés megszerzése,
Hosszú: foglalkoztatottság növelése, szociálisan hátrányos helyzet
csökkentése
1. Munkaerőpiaci integráló programok megvalósítása (tanulás
tanítása, alapkompetenciák fejlesztése, álláskeresési tréning)
2. Alapkompetenciák fejlesztése (digitális képzés, kommunikációs
tréning)
3. Versenyképes szakképesítés szerzése (pl: szociális gondozó képzés)
4. Aktív munkaerő-piaci eszközök alkalmazása
5. Vállalkozási készségfejlesztő tréning, Karrier-tréning a munkaerőpiaci szempontból hátrányos helyzetűek számára
6. Szemléletformáló, antidiszkriminációs tréningek megvalósítása a
potenciális munkáltatók körében

Résztvevők és
felelős

Polgármester

Partnerek

Képző szervezetek és intézmények, kulturális intézmények

Határidő(k) pontokba szedve
Eredményességi mutatók és
annak dokumentáltsága, forrása
(rövid, közép és hosszútávon),
valamint fenntarthatósága

rövid: 2020.02.29.
közép: 2020.02.29.
hosszú: 2022.12.31.
tanfolyamokon résztvevők (jelenléti, nyilvántartás)
megvalósított programok (programdokumentáció)
megszerzett képesítések

Kockázatok
és csökkentésük eszközei

érdeklődés hiánya, eredménytelen tanfolyamok, munkaerőpiaci
igény megváltozása

Szükséges erőforrások

pályázati projekt keretében megvalósuló programok eredményes
lebonyolításához szükséges humán erőforrás
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Intézkedés címe:

Esély a változtatásra

Hátrányos helyzetek öröklődése generációkon át. A segélyezett
Feltárt probléma
célcsoport esetében megfigyelhető, hogy a 15-20 éve segélyezettek
(kiinduló értékekkel)
mellett már gyermekeik is megjelentek a rendszerben, mint
igénybevevők
Célok Rövid:
célcsoport
elérése
az
életvezetési
programok
Általános megfogalmazás és megszervezéséhez
rövid-, közép- és hosszútávú Közép: életvezetést segítő programok biztosítása
időegységekre bontásban
Hosszú: megelőzni a hátrányos helyzetek öröklődését
1. Háztartás gazdálkodási alapismeretek képzés
2. Hatékony álláskeresés tréning
3. Önkéntes program szervezése a munkaszocializáció elősegítése
érdekében
4. Tanulástechnikai tréning
5. Digitális képzés
Tevékenységek
(a
beavatkozás
tartalma) 6. Információs foglalkozások az erőszakmentes konfliktuskezelési
technikákról
pontokba szedve
7. Kultúra bázisán megszerzett készségek hasznosítása a
munkaerőpiacra és a társadalmi, illetve a közéletbe való visszatérés
érdekében (mezőgazdasági alapismeretek, kertészeti képzés,
gasztronómiai és háztartástan tanfolyam, szabadegyetem)
8. Közfoglalkoztatás szervezése
Résztvevők és
felelős

Polgármester

Partnerek

kulturális, család- és gyermekjóléti intézmények

Határidő(k) pontokba szedve

rövid: 2020.02.29.
közép: 2020.02.29.
hosszú: 2022.12.31.

Eredményességi
mutatók
és
tanfolyamokon résztvevők (jelenléti, nyilvántartás)
annak dokumentáltsága, forrása
megvalósított programok (programdokumentáció)
(rövid, közép és hosszútávon),
megszerzett képesítések
valamint fenntarthatósága
Kockázatok
és csökkentésük eszközei

érdeklődés hiánya, eredménytelen tanfolyamok, nem alakul ki igény
a változtatásra

Szükséges erőforrások

pályázati projekt keretében megvalósuló programok eredményes
lebonyolításához szükséges humán erőforrás,
közfoglalkoztatás működtetése
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Intézkedés címe:

A családok segítése a diszfunkcionalitás megszüntetésében

A családok szétesése következtében a gyermekekkel való törődés, a
nevelés, gondozás, szeretethiányból adódó veszélyeztetettség
növekedése.
Rövid: célcsoport elérése.
Célok Közép: harmonikus, boldogabb családi életre nevelés esélyeinek
Általános megfogalmazás és
javítása programok szervezésével
rövid-, közép- és hosszútávú
Hosszú: a családi biztonság növelésével csökkenteni a gyermekek
időegységekre bontásban
veszélyeztetettségét.
1. Kultúra bázisán megszerzett készségek hasznosítása a
munkaerőpiaci és a társadalmi, ill. közéletbe való visszatérés
érdekében
(munka-gyermek-család
harmonikus
kapcsolata,
generációk közötti kapcsolat, szerepvállalások, feladatmegosztás,
Tevékenységek
boldogabb családi életre nevelés esélyei)
(a
beavatkozás
tartalma)
2. Családi és gyermekjóléti szolgálatok prevenciós szerepének
pontokba szedve
megerősítése, preventív jellegű programok megvalósítása
3. Egészséges életmódot népszerűsítő rendezvények, egészséges
életmód – családi életre nevelés havi szakkör,
4. Veszélyek, devianciák, függőségek – tájékoztató programok
Feltárt probléma
(kiinduló értékekkel)

Résztvevők és
felelős

Polgármester és intézmények vezetői

Partnerek

Gyermekjóléti és kulturális intézmények

Határidő(k) pontokba szedve

Rövid: 2019.02.28.
Közép: 2020.02.29.
Hosszú: 2022.12.31.

Eredményességi
mutatók
és
programokon résztvevők, elért családok (jelenléti, nyilvántartások)
annak dokumentáltsága, forrása
megvalósított programok (programdokumentáció)
(rövid, közép és hosszútávon),
valamint fenntarthatósága
Kockázatok
és csökkentésük eszközei

érdeklődés hiánya, nem alakul ki igény a változtatásra

Szükséges erőforrások

pályázati projekt keretében megvalósuló programok eredményes
lebonyolításához szükséges humán erőforrás
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Intézkedés címe:

Az én esélyem – a hátrányok csökkentése a gyermekek körében

Feltárt probléma
(kiinduló értékekkel)

Továbbra sem változik lényegesen a hátrányos helyzetű gyermekek
aránya
Rövid: gyermekek minél nagyobb létszámban történő bevonása
kulturális foglalkozásokba, szabadidő hasznos eltöltése
Közép: a korábban bevont gyermekek részvétele további
programokon -továbbgondozás
Hosszú: a gyermekekben saját igény alakul ki a változtatásra,
fejlődésre.
1. Kulturális foglalkozások megvalósítása (kézműves foglalkozás,
kirándulás, könyvtár látogatás, színház látogatás, kulturális órák,
témahét megvalósítása, tábor, klubfoglalkozás)
2. Programok ismételt/kibővített megvalósítása, melyeken a
tartalma)
korábban bevont gyermekek is újra részt vehetnek
3. Tehetséggondozó programok folyamatos működtetése. (Arany
János tehetséggondozó program, Bursa Hungarica program, Tanoda
program)

Célok Általános megfogalmazás és
rövid-, közép- és hosszútávú
időegységekre bontásban

Tevékenységek
(a
beavatkozás
pontokba szedve

Résztvevők és
felelős

Polgármester és közoktatási és kulturális intézmények vezetői

Partnerek

Közoktatási és kulturális intézmények

Rövid: 2019. 08.31.
Közép: 2021.08.31.
Hosszú: 2022.12.31.
Megvalósított kulturális programok száma (programdokumentáció)
Eredményességi
mutatók
és
Programokon részt vett hátrányos helyzetű diákok száma (jelenléti,
annak dokumentáltsága, forrása
nyilvántartások)
(rövid, közép és hosszútávon),
A megismételt programokon saját igény alapján részt vevő hátrányos
valamint fenntarthatósága
helyzetű diákok száma (jelenléti, nyilvántartások)
nem alakul ki saját igény az érintett gyermekekben a változtatásra,
Kockázatok
fejlődésre
és csökkentésük eszközei
újabb pályázati lehetőségek hiányában nincs lehetőség a programok
folytatására és ismételt megvalósítására
pályázati anyagi forrás a kulturális programok megvalósítására,
intézményi költségvetés és hozzájárulás,
Szükséges erőforrások
programok megvalósításához személyi feltétel biztosítása a kulturális
és közoktatási intézmények részéről
Határidő(k) pontokba szedve
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Intézkedés címe:

Család-Munka-Egészség

Feltárt probléma
(kiinduló értékekkel)

Család-Munkahely-Egészség közötti harmónia hiánya, a nők nehezen találják
meg az egyensúlyt a család és a munkahely között, mentális és fizikai egészségük
háttérbe szorul

Célok Általános
megfogalmazás
rövid-, középhosszútávú
időegységekre
bontásban

és Rövid: célcsoport megszólítása, programok szervezése
és Közép: prevenciós és tájékoztató/felkészítő programok megvalósítása
Hosszú: képessé válnak az érintett nők a harmóniára való törekvésre

1. Célcsoport elérése
2. Pénztárcabarát konyhatechnológia, hagyományos és modern konyha rejtelmei
– egészséges/speciális ételek tanfolyam
3. Boldogabb családi életre nevelés esélyei – a család optimális működése képzés
Tevékenységek
(a
beavatkozás 4. Szerepvállalások, feladatmegosztás képzés
tartalma)
pontokba 5. Munka-Gyermek-Család harmonikus kapcsolata képzés
6. Egészséges életmódot népszerűsítő rendezvények és sportesemények
szedve
7. Mentálhigiénés és prevenciós egészségnapok, lakossági szűrőprogramok
8. Pályázati lehetőség felkutatása gyermekek elhelyezését biztosító intézmények
megvalósítása érdekében a nők foglalkoztatásának megkönnyítésére
Résztvevők és
felelős

Polgármester és kulturális intézmények vezetői

Partnerek

Közoktatási és kulturális intézmények, egészségügyi intézmények, védőnők,
család- és gyermekjóléti intézmények

Rövid: 2019.02.28.
Határidő(k) pontokba
Közép: 2020.02.29.
szedve
Hosszú: 2022.12.31.
Eredményességi
mutatók és annak
dokumentáltsága,
Megvalósított programok száma (programdokumentáció)
forrása
Programokon részt vettek száma (jelenléti, nyilvántartások)
(rövid,
közép
és Szűrővizsgálatokon való megjelenés (nyilvántartás)
Kisgyermekek elhelyezését biztosító férőhelyek számának emelkedése
hosszútávon),
valamint
fenntarthatósága
Kockázatok
érdeklődés hiánya, újabb pályázati lehetőségek hiányában nincs lehetőség a
és
csökkentésük programok folytatására és ismételt megvalósítására, pályázat hiányában nincs
eszközei
lehetőség a bölcsődei férőhelyszám növelésére, bármekkora igény van is rá
Szükséges erőforrások

humán erőforrás a programok megvalósítására
pályázati forrás a férőhelyszám bővítésére
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Intézkedés címe:

Családon belüli erőszak – látencia csökkentése

Feltárt probléma
(kiinduló értékekkel)

ismert probléma a családon belüli erőszak megléte akkor is, ha tényleges
feljelentésig nem is jutnak el az ügyek

Célok Általános
megfogalmazás
és
rövid-, közép- és
hosszútávú
időegységekre
bontásban
Tevékenységek
(a
beavatkozás
tartalma)
pontokba
szedve

Rövid: a hallgatás megtörése
Közép: széleskörű tájékoztatás, az érintett hova fordulhat segítségért.
Hosszú: széles körben ismertté válnak a jogok és következmények
1. Bűnmegelőzési foglalkozások
2. Információs foglalkozások az erőszakmentes konfliktuskezelési technikákról
3. Veszélyek, devianciák, függőségek tájékoztató
4. Mentálhigiénés témák bemutatása

Résztvevők és
felelős

Polgármester, egészségügyi és közoktatási intézmények vezetői, rendőrség,
védőnők, család- és gyermekjóléti intézmény vezetője

Partnerek

egészségügyi és közoktatási intézmények, rendőrség, védőnők, család- és
gyermekjóléti intézmény

Rövid: folyamatos
Határidő(k) pontokba
Közép: folyamatos
szedve
Hosszú: folyamatos
Eredményességi
emelkedik a feljelentések száma az elkövetések számának csökkenésével
mutatók és annak párhuzamosan
dokumentáltsága,
megvalósult tájékoztatók száma
forrása
a programokon részt vettek száma
(rövid,
közép
és
hosszútávon),
valamint
fenntarthatósága
Kockázatok
elhallgatás, segítségkérés szégyellése, tudatlanság, félelem, látencia
és
csökkentésük
eszközei
Szükséges erőforrások humán erőforrás a programok megvalósítására
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Intézkedés címe:

Együtt a boldog és kiegyensúlyozott nyugdíjas évekért

Feltárt probléma
(kiinduló értékekkel)

Idősek elmagányosodása és egészségi állapotuk romlása

Célok Általános
megfogalmazás
rövid-, középhosszútávú
időegységekre
bontásban

és Rövid: célcsoport elérése
és Közép: időseket megszólító programok szervezése
Hosszú: programok eredményének fenntartása, önszerveződés ösztönzése

1. Egészségfejlesztő és betegségmegelőző programok
2. Életmód klubok
Tevékenységek
3. Lakossági szűrőprogramok
(a
beavatkozás
4. Digitális képzés az elmagányosodás ellen
tartalma)
pontokba
5. Kulturális havi szakkörök (hímzés-varrás, népdal, kertészet, idősebb korúak
szedve
szabadidős szokásainak alakítása, táplálkozási szokások, egészséges életmód,
kézműves alapok, hagyományok ismerete, nép- és iparművészet)
Résztvevők és
felelős

Polgármester és kulturális intézmények vezetői

Partnerek

kulturális intézmények, önszervező nyugdíjas klubok, Térségi Szociális Gondozási
Központ Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya

Rövid: 2019. 02.28.
Határidő(k) pontokba
Közép: 2020. 02.29.
szedve
Hosszú: 2022.12.31.
Eredményességi
mutatók és annak
dokumentáltsága,
megvalósított kulturális programok száma (programdokumentáció)
forrása
programokon részt vett idősek száma (jelenléti, nyilvántartások)
(rövid,
közép
és önszerveződő kezdeményezések, közösségi események száma
hosszútávon),
valamint
fenntarthatósága
Kockázatok
érdektelenség, újabb pályázati lehetőségek hiányában nincs lehetőség a
és
csökkentésük
programok folytatására
eszközei
Szükséges erőforrások

programok megvalósításához és az önszerveződés támogatásához szükséges
humán erőforrás
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Intézkedés címe:

Vigyázzunk magunkra és családtagjainkra!

Feltárt probléma
(kiinduló értékekkel)

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

Célok Általános
megfogalmazás
rövid-, középhosszútávú
időegységekre
bontásban

és Rövid: célcsoport megszólítása.
és Közép: fórumok, ismeretterjesztő programok szervezése az idősek számára
Hosszú: az idősek felkészültebbek lesznek, helyzetek kezelésének ismerete

1. Célcsoport megszólítása
Tevékenységek
2. Bűnmegelőzési foglalkozások
(a
beavatkozás
3. Digitális készségek fejlesztése, világháló megismerése, alap számítógépes
tartalma)
pontokba
ismeretek elsajátítása
szedve
4. Veszélyek, devianciák, függőségek – tájékoztató programok
Résztvevők és
felelős

Polgármester és kulturális intézmények vezetői

Partnerek

kulturális intézmények, önszervező nyugdíjas klubok, Térségi Szociális Gondozási
Központ Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya, rendőrség

Rövid: 2019. 02.28.
Határidő(k) pontokba
Közép: 2020. 02.29.
szedve
Hosszú: 2022.12.31.
Eredményességi
mutatók és annak
dokumentáltsága,
megvalósított
prevenciós
és
felkészítő
programok
száma
forrása
(programdokumentáció)
(rövid,
közép
és
programokon részt vett idősek száma (jelenléti, nyilvántartások)
hosszútávon),
valamint
fenntarthatósága
Kockázatok
és
csökkentésük érdeklődés hiánya, új bűnelkövetési módszerek megjelenése, időskori naivitás
eszközei
Szükséges erőforrások programok megvalósításához szükséges humán erőforrás
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Intézkedés címe:

Komplex (fizikai és infokommunikációs) akadálymentesítés

Feltárt probléma
(kiinduló értékekkel)

Az akadálymentesítés nem valósult meg 100 %-os mértékben

Célok Általános
megfogalmazás
és
rövid-, közép- és
hosszútávú
időegységekre
bontásban
Tevékenységek
(a
beavatkozás
tartalma)
pontokba
szedve

Rövid: felmérés
Közép: pályázati lehetőségek felkutatása
Hosszú: komplex (fizikai és infokommunikációs) akadálymentesítés

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

Résztvevők és
felelős

Polgármester

Partnerek

Önkormányzati intézmények, esélyegyenlőségi civil szervezetek, idősek és
fogyatékkal élők érdekképviseleti szervezetei

Rövid: 2019. 11.30.
Határidő(k) pontokba
Közép: 2020.12.31.
szedve
Hosszú: 2022.12.31.
Eredményességi
igényfelmérés elkészítése akadálymentesítésre, jelnyelvi tolmács felkutatása a
mutatók és annak település vonzáskörzetében
dokumentáltsága,
legalább 1 fő képzése, vagy jelenlegi is foglalkoztatható jelnyelvi tolmács
forrása
megbízása, pályázati lehetőség igénybe vétele a fizikai akadálymentesítésre
(rövid,
közép
és fizikai akadálymentesítés megvalósítása a közintézményekben, legalább 1 fő
jelnyelvi tolmács igény szerinti alkalmazása
hosszútávon),
valamint
fenntarthatósága
Kockázatok
pénzügyi források hiánya, melyre megoldást a pályázati lehetőségek felkutatása
és
csökkentésük
jelenthet
eszközei
Szükséges erőforrások

anyagi erőforrás a projektek megvalósítására,
humán erőforrás a feladatok elvégzésre
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Intézkedés címe:

Bentlakásos intézmény igényfelmérése, szolgáltatás megszervezése

Feltárt probléma
(kiinduló értékekkel)

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

Célok Általános
megfogalmazás
rövid-, középhosszútávú
időegységekre
bontásban

és Rövid: igények pontos felmérése, pályázati lehetőségek felkutatása
és Közép: az igényeknek megfelelő ellátási forma beindítása a településen
Hosszú: a bentlakásos ellátás működtetése

1. Helyzetfelmérés a településen az igénybevevők körére vonatkozóan
Tevékenységek
2. A helyzetfelmérés alapján az ellátási forma és annak kereteinek
(a
beavatkozás meghatározása
tartalma)
pontokba 3. Pályázati lehetőségek felkutatása a tevékenység beindításához
4. Pályázat megírása, megvalósítása
szedve
5. Ellátás működtetése
Résztvevők és
felelős

Polgármester a projekt felkutatásában és megvalósításában, valamint a
szakintézmény vezetője a feladat működtetésében

Partnerek

Térségi Szociális Gondozási
támogató szolgálata

Központ

Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya

Rövid: 2019.11.30.
Határidő(k) pontokba
Közép: 2020.12.31.
szedve
Hosszú: 2022.12.31.
Eredményességi
mutatók és annak
dokumentáltsága,
pályázati lehetőségek
forrása
nyertes pályázati projekt
(rövid,
közép
és
intézmény működtetése, az ellátást igénybe vevők száma
hosszútávon),
valamint
fenntarthatósága
Kockázatok
és
csökkentésük pályázati lehetőség hiánya
eszközei
anyagi erőforrás a nem 100%-os támogatottságú pályázati konstrukció esetén,
Szükséges erőforrások illetve pénzügyi hozzájárulás a működtetéshez (normatíva, valamint ellátás díja)
Humán erőforrás a projekt megvalósításához és az intézmény működtetéséhez
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Intézkedés címe:

Gondoskodjunk magunkról!

Feltárt probléma
(kiinduló értékekkel)

Bizonyos fogyatékossággal élők számára koruk előrehaladtával, illetve a gondozó
családtagok idősödésével esetleg elhalálozásával szükségessé válik az alapfokú
önellátás elsajátítása

Célok Általános
megfogalmazás
rövid-, középhosszútávú
időegységekre
bontásban

Rövid: igények pontos felmérése, célcsoport elérése
és
Közép: az igényeknek megfelelő programok megvalósítása, önellátásra nevelés
és
Hosszú: Az enyhébb fogyatékkal élők a társadalom hasznos tagjának érezhetik
magukat

1. Célcsoport elérése
Tevékenységek
2. Mentálhigiénés témák megtárgyalása, megbeszélése szakemberekkel
(a
beavatkozás 3. Kiskert adta termékek tartósítása, felhasználása, egészségtudatosság
tartalma)
pontokba 4. Mezőgazdasági alapismeretek elsajátítása kiskertben
5. Képzőművészeti alkotótevékenység, kézműves tárgyak készítése
szedve
6. Digitális alapismeretek elsajátítása
Résztvevők és
felelős

Polgármester és kulturális intézmények vezetői

Partnerek

kulturális intézmények, Esély klub, Térségi Szociális Gondozási Központ
Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya

Rövid: 2019.06.30.
Határidő(k) pontokba
Közép: 2020.12.31.
szedve
Hosszú: 2022.12.31.
Eredményességi
mutatók és annak
dokumentáltsága,
forrása
megvalósított, önellátásra felkészítő programok száma (programdokumentáció)
(rövid,
közép
és programokon részt vett fogyatékkal élők száma (jelenléti, nyilvántartások)
hosszútávon),
valamint
fenntarthatósága
az érintettek családtagjainak hozzáállása miatt maguk az érintettek nem
Kockázatok
elérhetőek
és
csökkentésük
újabb pályázati lehetőségek hiányában nincs lehetőség a programok folytatására
eszközei
és ismételt megvalósítására
Szükséges erőforrások

humán erőforrás szükséges a programok megvalósításához,
a programok folytatásához pályázati forrás szükséges
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2. Összegző táblázat - A Helyi Esélyegyenlőségi Program Intézkedési Terve (HEP IT)
3. melléklet a 2/2012. (VI. 5.) EMMI rendelethez

Intézkedés
sorszáma

A

B

Az intézkedés
címe,
megnevezése

A helyzetelemzés
következtetéseiben
feltárt
esélyegyenlőségi
probléma
megnevezése

C

D

Az intézkedéssel elérni
kívánt cél

A célkitűzés
összhangja
egyéb
stratégiai
dokumentu
mokkal

E

Az intézkedés tartalma

F

G

H

I

J

Az intézkedés
felelőse

Az intézkedés
megvalósításá
nak határideje

Az intézkedés
eredményességét
mérő indikátor(ok)

Az intézkedés
megvalósításához
szükséges
erőforrások
(humán, pénzügyi,
technikai)

Az intézkedés
eredményeinek
fenntarthatósága

Gyomaendrőd
Város
Önkormányzata

rövid:
2020.02.29.
közép:
2020.02.29.
hosszú:
2022.12.31.

tanfolyamokon
résztvevők
(jelenléti,
nyilvántartás)
megvalósított
programok
(programdokume
ntáció)
megszerzett
képesítések

érdeklődés
hiánya,
eredménytelen
tanfolyamok,
munkaerő
piaci
igény
megváltozása

pályázati
projekt
keretében megvalósuló
programok eredményes
lebonyolításához
szükséges
humán
erőforrás

Gyomaendrőd
Város
Önkormányzata

rövid:
2020.02.29.
közép:
2020.02.29.
hosszú:
2022.12.31.

tanfolyamokon
résztvevők
(jelenléti,
nyilvántartás)
megvalósított
programok
(programdokume
ntáció)
megszerzett
képesítések

érdeklődés
hiánya,
eredménytelen
tanfolyamok, nem
alakul ki igény a
változtatásra

pályázati
projekt
keretében megvalósuló
programok eredményes
lebonyolításához
szükséges
humán
erőforrás

I. A mélyszegénységben élők és a romák esélyegyenlősége
1

Első
lépés
munka felé

2

Esély
változtatásra

a

A célcsoport tagjai
nem
rendelkeznek
versenyképes
szakképzettséggel,
nincs
a
végzettségüknek
megfelelő
munkalehetőség

Munkaerő
piaci
integráló programok
megvalósítása,
alapkompetenciák
fejlesztése,
Versenyképes
szakképesítés
megszerzése,
Foglalkoztatottság
növelése, szociálisan
hátrányos
helyzet
csökkentése
a Hátrányos helyzetek Életvezetést
segítő
öröklődése
programok biztosítása
generációkon át. A Hátrányos
helyzetek
segélyezett
öröklődésének
célcsoport esetében megakadályozása
megfigyelhető, hogy
a
15-20
éve
segélyezettek mellett
már gyermekeik is
megjelentek
a
rendszerben,
mint
igénybevevők

Nemzeti
Társadalmi
felzárkóztatá
si Stratégia
2011.
évi
CLXXIX.
törvény
1991. évi IV.
törvény

1.Munkaerőpiaci
integráló
programok megvalósítása
2.
Alapkompetenciák
fejlesztése
3. Versenyképes szakképesítés
szerzése
4.
Aktív
munkaerő-piaci
eszközök alkalmazása
5.
Vállalkozási
készségfejlesztő tréning
6.
Szemléletformáló,
antidiszkriminációs tréningek
Nemzeti
1.Háztartás
gazdálkodási
Társadalmi
alapismeretek képzés
felzárkóztatá 2.Hatékony
álláskeresés
si Stratégia
tréning
2011.
évi 3.
Önkéntes
program
CLXXIX.
szervezése
a
törvény
munkaszocializáció
1991. évi IV. elősegítése érdekében
törvény
4.Tanulástechnikai tréning
5. Digitális képzés
6. Információs foglalkozások
az
erőszakmentes
konfliktuskezelési
technikákról
7. Kultúra bázisán megszerzett
készségek hasznosítása a
munkaerőpiacra
és
a
társadalmi, illetve a közéletbe
való visszatérés érdekében
8.
Közfoglalkoztatás
szervezése
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II. A gyermekek esélyegyenlősége
A
családok A családok szétesése
1
segítése
a következtében
a
diszfunkcionalitás gyermekekkel
való
megszüntetésébe törődés, a nevelés,
n
gondozás,
szeretethiányból
adódó
veszélyeztetettség
növekedése.

2

Az én esélyem – a
hátrányok
csökkentése
a
gyermekek
körében

Továbbra
sem
változik lényegesen a
hátrányos helyzetű
gyermekek aránya

Harmonikus,
boldogabb
családi
életre
nevelés
esélyeinek
javítása
programok
szervezésével,
A családi biztonság
növelésével
csökkenteni
a
gyermekek
veszélyeztetettségét

Legyen jobb
a
gyermekekn
ek Nemzeti
Stratégia
1997.
évi
XXXI.
törvény

Gyermekek
minél
nagyobb létszámban
történő
bevonása
kulturális
foglalkozásokba,
szabadidő
hasznos
eltöltése
A korábban bevont
gyermekek részvétele
további programokon továbbgondozás
A gyermekekben saját
igény alakul ki a
változtatásra,
fejlődésre

Legyen jobb
a
gyermekekn
ek Nemzeti
Stratégia
2011.
évi
CXC. törvény
1997.
évi
XXXI.
törvény

1. Képzések: családi életre
nevelés,
munka-gyermekcsalád harmonikus kapcsolata,
generációk közötti kapcsolat,
szerepvállalások,
feladatmegosztás, boldogabb
családi életre nevelés esélyei,
2. Családi és gyermekjóléti
szolgálatok
prevenciós
szerepének
megerősítése,
preventív jellegű programok
megvalósítása
3. Egészséges életmódot
népszerűsítő rendezvények,
egészséges életmód – családi
életre nevelés havi szakkör,
4. Veszélyek, devianciák,
függőségek – tájékoztató
programok
1. Kulturális foglalkozások
megvalósítása
2. Programok
ismételt/kibővített
megvalósítása, melyeken a
korábban bevont gyermekek
is újra részt vehetnek
3. Tehetséggondozó
programok
folyamatos
működtetése.

Önkormányzat
és intézményei

Rövid:
2019.02.28.
Közép:
2020.02.29.
Hosszú:
2022.12.31.

programokon
résztvevők, elért
családok (jelenléti,
nyilvántartások)
megvalósított
programok
(programdokume
ntáció)

érdeklődés
hiánya, nem alakul
ki
igény
a
változtatásra

pályázati
projekt
keretében megvalósuló
programok eredményes
lebonyolításához
szükséges
humán
erőforrás

Önkormányzat,
közoktatási
és
kulturális
intézmények

Rövid: 2019.
08.31.
Közép:
2021.08.31.
Hosszú:
2022.12.31.

Megvalósított
kulturális
programok száma
(programdokume
ntáció)
Programokon
részt
vett
hátrányos
helyzetű
diákok
száma (jelenléti,
nyilvántartások)
A
megismételt
programokon
saját igény alapján
részt
vevő
hátrányos
helyzetű
diákok
száma (jelenléti,
nyilvántartások)

nem alakul ki saját
igény az érintett
gyermekekben a
változtatásra,
fejlődésre
újabb
pályázati
lehetőségek
hiányában nincs
lehetőség
a
programok
folytatására
és
ismételt
megvalósítására

pályázati anyagi forrás a
kulturális
programok
megvalósítására,
intézményi költségvetés
és hozzájárulás,
programok
megvalósításához
személyi
feltétel
biztosítása a kulturális és
közoktatási intézmények
részéről
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III. A nők esélyegyenlősége
Család-Munka1
Egészség

2

Család-MunkahelyEgészség
közötti
harmónia hiánya, a
nők nehezen találják
meg az egyensúlyt a
család
és
a
munkahely
között,
mentális és fizikai
egészségük háttérbe
szorul

Családon belüli ismert probléma a
erőszak – látencia családon
belüli
csökkentése
erőszak
megléte
akkor is, ha tényleges
feljelentésig nem is
jutnak el az ügyek

Prevenciós
és 1997.
évi 1.
pénztárcabarát
tájékoztató/felkészítő
XXXI. tv.
konyhatechnológia,
programok
hagyományos és modern
megvalósítása
konyha
rejtelmei
–
egészséges/speciális
ételek
Képessé válnak az
tanfolyam
érintett
nők
a
harmóniára
való
2. Boldogabb családi életre
törekvésre
nevelés esélyei – a család
optimális működése képzés
3.
Szerepvállalások,
feladatmegosztás képzés
4.
Munka-Gyermek-Család
harmonikus kapcsolata képzés
5. Egészséges életmódot
népszerűsítő rendezvények és
sportesemények
6.
Mentálhigiénés
és
prevenciós
egészségnapok,
lakossági szűrőprogramok
7.
Pályázati
lehetőség
felkutatása
gyermekek
elhelyezését
biztosító
intézmények megvalósítása
érdekében
a
nők
foglalkoztatásának
megkönnyítésére
A hallgatás megtörése 1997.
évi 1.
Bűnmegelőzési
Széleskörű
XXXI. tv.
foglalkozások
tájékoztatás,
az Nemzeti
2. Információs foglalkozások
érintett hova fordulhat Bűnmegelőz az
erőszakmentes
segítségért
ési Stratégia konfliktuskezelési
Széles körben ismertté (2013-2023) technikákról
válnak a jogok és
3. Veszélyek, devianciák,
következmények
függőségek tájékoztató
4. Mentálhigiénés témák
bemutatása

Önkormányzat
Rövid:
és
kulturális 2019.02.28.
intézményei
Közép:
2020.02.29.
Hosszú:
2022.12.31.

Megvalósított
programok száma
(programdokume
ntáció)
Programokon
részt vettek száma
(jelenléti,
nyilvántartások)
Szűrővizsgálatoko
n való megjelenés
(nyilvántartás)
Kisgyermekek
elhelyezését
biztosító
férőhelyek
számának
emelkedése

érdeklődés
hiánya,
újabb
pályázati
lehetőségek
hiányában nincs
lehetőség
a
programok
folytatására
és
ismételt
megvalósítására,
pályázat
hiányában nincs
lehetőség
a
bölcsődei
férőhelyszám
növelésére,
bármekkora igény
van is rá

humán
erőforrás
a
programok
megvalósítására
pályázati
forrás
a
férőhelyszám bővítésére

Önkormányzat,
egészségügyi és
közoktatási
intézmények,
rendőrség,
védőnők, családés gyermekjóléti
intézmény

- emelkedik a
feljelentések
száma az
elkövetések
számának
csökkenésével
párhuzamosan
megvalósult
tájékoztatók
száma
a programokon
részt vettek száma

elhallgatás,
segítségkérés
szégyellése,
tudatlanság,
félelem, látencia

humán
erőforrás
programok
megvalósítására

Rövid:
folyamatos
Közép:
folyamatos
Hosszú:
folyamatos

a
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IV. Az idősek esélyegyenlősége
Együtt a boldog
1
és
kiegyensúlyozott
nyugdíjas
évekért

2

Idősek
elmagányosodása és
egészségi állapotuk
romlása

Vigyázzunk
Az idősek, különösen
magunkra
és egyedül
élők
az
képest
családtagjainkra! átlaghoz
gyakrabban lesznek
bűncselekmények
áldozatai

Időseket
megszólító
programok szervezése
Programok
eredményének
fenntartása,
Önszerveződés
ösztönzése

Szolgáltatást
ervezési
koncepció
1997.
évi
CLIV.
törvény
1993. évi III.
törvény

1.
Egészségfejlesztő
és
betegségmegelőző programok
2. Életmód klubok
3. Lakossági szűrőprogramok
4.
Digitális
képzés
az
elmagányosodás ellen
5. Kulturális havi szakkörök
(hímzés-varrás,
népdal,
kertészet, idősebb korúak
szabadidős
szokásainak
alakítása,
táplálkozási
szokások,
egészséges
életmód, kézműves alapok,
hagyományok ismerete, népés iparművészet)
Fórumok,
Szolgáltatást 1.
Bűnmegelőzési
ismeretterjesztő
ervezési
foglalkozások
programok szervezése koncepció
2.
Digitális
készségek
fejlesztése,
világháló
az idősek számára
Nemzeti
alap
Az
idősek Bűnmegelőz megismerése,
ismeretek
ési Stratégia számítógépes
felkészültebbek
lesznek,
helyzetek (2013-2023) elsajátítása
kezelésének ismerete
3. Veszélyek, devianciák,
függőségek – tájékoztató
programok

Önkormányzat
Rövid: 2019.
és
kulturális 02.28.
intézményei
Közép: 2020.
02.29.
Hosszú:
2022.12.31.

Megvalósított
kulturális
programok száma
(programdokume
ntáció)
Programokon
részt vett idősek
száma (jelenléti,
nyilvántartások)
Önszerveződő
kezdeményezések,
közösségi
események száma

érdektelenség,
újabb
pályázati
lehetőségek
hiányában nincs
lehetőség
a
programok
folytatására

programok
megvalósításához és az
önszerveződés
támogatásához szükséges
humán erőforrás

Önkormányzat
Rövid: 2019.
és
kulturális 02.28.
intézményei
Közép: 2020.
02.29.
Hosszú:
2022.12.31.

Megvalósított
prevenciós
és
felkészítő
programok száma
(programdokume
ntáció)
Programokon
részt vett idősek
száma (jelenléti,
nyilvántartások)

érdeklődés
programok
hiánya,
új megvalósításához
bűnelkövetési
szükséges
humán
módszerek
erőforrás
megjelenése,
időskori naivitás
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V. A fogyatékkal élők esélyegyenlősége
1

2

3

Komplex (fizikai Az akadálymentesítés
nem valósult meg
és
infokommunikáci 100 %-os mértékben
ós)
akadálymentesít
és

Pályázati lehetőségek 1998.
felkutatása
XXVI.
Komplex (fizikai és törvény
infokommunikációs)
akadálymentesítés

Önkormányzat
évi 1. Igény felmérése
2.
Pályázati
lehetőségek
felkutatása
3.
Pályázati
projekt
lebonyolítása
4. Komplex akadálymentesítés
megvalósítása

Rövid: 2019.
11.30.
Közép:
2020.12.31.
Hosszú:
2022.12.31.

Bentlakásos
intézmény
igényfelmérése,
szolgáltatás
megszervezése

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

Pályázati lehetőségek 1998.
felkutatása
XXVI.
Az
igényeknek törvény
megfelelő
ellátási
forma beindítása a
településen

Helyzetfelmérés
a
évi 1.
településen az igénybevevők
körére vonatkozóan
2. A helyzetfelmérés alapján
az ellátási forma és annak
kereteinek meghatározása
3.
Pályázati
lehetőségek
felkutatása a tevékenység
beindításához
4.
Pályázat
megírása,
megvalósítása

Önkormányzat a
projekt
felkutatásában
és
megvalósításába
n, valamint a
szakintézmény a
feladat
működtetésében

Rövid:
2019.11.30.
Közép:
2020.12.31.
Hosszú:
2022.12.31.

Bizonyos
fogyatékossággal
élők számára koruk
előrehaladtával,
illetve a gondozó
családtagok
idősödésével esetleg
elhalálozásával
szükségessé válik az
alapfokú önellátás
elsajátítása

Igények
pontos 1998.
felmérése, célcsoport XXVI.
elérése
törvény
Az
igényeknek
megfelelő programok
megvalósítása,
önellátásra nevelés

Önkormányzat
évi 1. Célcsoport elérése
2. Mentálhigiénés témák és
kulturális
megtárgyalása, megbeszélése intézményei
szakemberekkel
3. Kiskert adta termékek
tartósítása,
felhasználása,
egészségtudatosság
4.
Mezőgazdasági
alapismeretek
elsajátítása
kiskertben
5.
Képzőművészeti
alkotótevékenység, kézműves
tárgyak készítése

Rövid:
2019.06.30.
Közép:
2020.12.31.
Hosszú:
2022.12.31.

Gondoskodjunk
magunkról!

A bentlakásos ellátás
működtetése

pénzügyi források
hiánya,
melyre
megoldást
a
pályázati
lehetőségek
felkutatása
jelenthet

anyagi
erőforrás
projektek
megvalósítására,

a

humán
erőforrás
feladatok elvégzésre

a

pályázati
lehetőség hiánya

anyagi erőforrás projekt
megvalósításához, illetve
pénzügyi hozzájárulás a
működtetéshez Humán
erőforrás
a
projekt
megvalósításához és az
intézmény
működtetéséhez

Megvalósított,
önellátásra
felkészítő
programok száma
(programdokume
ntáció)

az
érintettek
családtagjainak
hozzáállása miatt
maguk
az
érintettek
nem
elérhetőek

humán
erőforrás
szükséges a programok
megvalósításához,

Programokon
részt
vett
fogyatékkal élők
száma (jelenléti,
nyilvántartások)

újabb
pályázati
lehetőségek
hiányában nincs
lehetőség
a
programok
folytatására
és
ismételt
megvalósítására

fizikai
akadálymentesítés
megvalósítása a
közintézményekbe
n, legalább 1 fő
jelnyelvi tolmács
igény
szerinti
alkalmazása
pályázati
lehetőségek
nyertes pályázati
projekt
intézmény
működtetése, az
ellátást igénybe
vevők száma

5. Ellátás működtetése

Az
fogyatékkal
társadalom
tagjának
magukat

enyhébb
élők a
hasznos
érezhetik

6. Digitális
elsajátítása

alapismeretek

a
programok
folytatásához pályázati
forrás szükséges
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3. Megvalósítás
A megvalósítás előkészítése
Önkormányzatunk az általa fenntartott intézmények vezetői számára feladatul adja és ellenőrzi, a
településen működő nem önkormányzati fenntartású intézmények vezetőit pedig partneri viszony
során kéri, hogy a Helyi Esélyegyenlőségi Programot valósítsák meg, illetve támogassák.
Önkormányzatunk azt is kéri intézményeitől és partnereitől, hogy vizsgálják meg, és a program
elfogadását követően biztosítsák, hogy az intézményük működését érintő, és az esélyegyenlőség
szempontjából fontos egyéb közszolgáltatásokat meghatározó stratégiai dokumentumokba és
iránymutatásokba épüljenek be és érvényesüljenek az egyenlő bánásmódra és esélyegyenlőségre
vonatkozó azon kötelezettségek, melyek az önkormányzat Helyi Esélyegyenlőségi Programjában
részletes leírásra kerültek.
Önkormányzatunk elvárja, hogy intézményei a Helyi Esélyegyenlőségi Program Intézkedési Tervében
szereplő vállalásokról, az őket érintő konkrét feladatokról intézményi szintű akcióterveket és évente
cselekvési ütemterveket készítsenek.
Önkormányzatunk a HEP kidolgozására és megvalósítására, továbbá értékelésére, ellenőrzésére és az
ennek során nyert információk visszacsatolására, valamint a programba történő beépítésének
garantálására Helyi Esélyegyenlőségi Programért Felelős Fórumot hoz létre és működtet.
A fentiekkel kívánjuk biztosítani, hogy az HEP IT-ben vállalt feladatok településünkön maradéktalanul
megvalósuljanak.

A megvalósítás folyamata
A Helyi Esélyegyenlőségi Programban foglaltak végrehajtásának ellenőrzése érdekében HEP Fórumot
hozunk létre.
A HEP Fórum feladatai:
- az HEP IT megvalósulásának figyelemmel kísérése, a kötelezettségek teljesítésének nyomon
követése, dokumentálása, és
tájékoztatása,

mindezekről

a település

képviselő-testületének

rendszeres

- annak figyelemmel kísérése, hogy a megelőző időszakban végrehajtott intézkedések elősegítették-e
a kitűzött célok megvalósulását, és az ezen tapasztalatok alapján esetleges új beavatkozások
meghatározása
- a HEP IT-ben lefektetett célok megvalósulásához szükséges beavatkozások évenkénti felülvizsgálata,
a HEP IT aktualizálása,
- az esetleges változások beépítése a HEP IT-be, a módosított HEP IT előkészítése képviselő-testületi
döntésre
- az esélyegyenlőséggel összefüggő problémák megvitatása
- a HEP IT és az elért eredmények nyilvánosság elé tárása, kommunikálása
Az esélyegyenlőség fókuszban lévő célcsoportjaihoz és/vagy kiemelt problématerületekre a terület
aktorainak részvételével tematikus munkacsoportokat alakítunk az adott területen kitűzött célok
megvalósítása érdekében. A munkacsoportok vezetői egyben tagjai az Esélyegyenlőségi Fórumnak is,
a munkacsoportok rendszeresen (minimum évente) beszámolnak munkájukról az Esélyegyenlőségi
Fórum számára. A munkacsoportok éves munkatervvel rendelkeznek.
Romák/ mélyszegénységben élők
esélyegyenlőségével
foglalkozó
munkacsoport

Fogyatékkal élők
esélyegyenlőségével
foglalkozó
munkacsoport

Nők esélyegyenlőségével
foglalkozó
munkacsoport

HEP Fórum

Idősek esélyegyenlőségével
foglalkozó
munkacsoport

tagjai:
munkacsoportok vezetői,
önkormányzat, képviselője,
partnerek képviselője

Gyerekek esélyegyenlőségével
foglalkozó
munkacsoport
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A HEP Fórum működése:
A Fórum legalább évente, de szükség esetén ennél gyakrabban ülésezik.
A Fórum működését megfelelően dokumentálja, üléseiről jegyzőkönyv készül.
A Fórum javaslatot tesz az HEP IT megvalósulásáról készített beszámoló elfogadására, vagy
átdolgoztatására, valamint szükség szerinti módosítására.
A HEP Fórum egy-egy beavatkozási terület végrehajtására felelőst jelölhet ki tagjai közül, illetve újabb
munkacsoportokat hozhat létre.

Monitoring és visszacsatolás
A Helyi Esélyegyenlőségi Program megvalósulását, végrehajtását a HEP Fórum ellenőrzi, és javaslatot
készít a HEP szükség szerinti aktualizálására az egyes beavatkozási területek felelőseinek, illetve a
létrehozott munkacsoportok beszámolóinak alapján.

Nyilvánosság
A program elfogadását megelőzően, a véleménynyilvánítás lehetőségének biztosítása érdekében
nyilvános fórumot hívunk össze.
A véleményformálás lehetőségét biztosítja az Helyi Esélyegyenlőségi Program nyilvánosságra
hozatala is, valamint a megvalósítás folyamatát koordináló HEP Fórum első ülésének mihamarabbi
összehívása.
A nyilvánosság folyamatos biztosítására legalább évente tájékoztatjuk a program megvalósításában
elért eredményekről, a monitoring eredményeiről a település döntéshozóit, tisztségviselőit, az
intézményeket és az együttműködő szakmai és társadalmi partnerek képviselőit.
A HEP Fórum által végzett éves monitoring vizsgálatok eredményeit nyilvánosságra hozzuk a
személyes adatok védelmének biztosítása mellett. A nyilvánosság biztosítására az önkormányzat
honlapja, a helyi média áll rendelkezésre. Az eredményekre felhívjuk a figyelmet az önkormányzat és
intézményeinek különböző rendezvényein, beépítjük kiadványainkba, a tolerancia, a befogadás, a
hátrányos helyzetűek támogatásának fontosságát igyekszünk megértetni a lakossággal, a támogató
szakmai és társadalmi környezet kialakítása érdekében.
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Kötelezettségek és felelősség
Az esélyegyenlőséggel összefüggő feladatokért az alábbi személyek/csoportok felelősek:
A Helyi Esélyegyenlőségi Program végrehajtásáért az önkormányzat részéről a polgármester felel:
-

Az ő feladata és felelőssége a HEP Fórum létrejöttének szervezése, működésének sokoldalú
támogatása, az önkormányzat és a HEP Fórum közötti kapcsolat biztosítása.

-

Folyamatosan együttműködik a HEP Fórum vezetőjével.

-

Felelősségi körébe tartozó, az alábbiakban felsorolt tevékenységeit a HEP Fórum vagy annak
valamely munkacsoportjának bevonásával és támogatásával végzi. Így
o Felel azért, hogy a település minden lakója és az érintett szakmai és társadalmi
partnerek számára elérhető legyen a Helyi Esélyegyenlőségi Program.
o Figyelemmel kíséri azt, hogy az önkormányzat döntéshozói, tisztségviselői és
intézményeinek dolgozói megismerik és követik a HEP-ben foglaltakat.
o Támogatnia kell, hogy az önkormányzat, illetve intézményeinek vezetői minden
ponton megkapják a szükséges felkészítést és segítséget a HEP végrehajtásához.
o Kötelessége az egyenlő bánásmód elvét sértő esetekben meg tennie a szükséges
lépéseket,

vizsgálatot

kezdeményezni,

és

a

jogsértés

következményeinek

elhárításáról intézkedni
A HEP Fórum vezetőjének feladata és felelőssége:
-

a HEP IT megvalósításának koordinálása (a HEP IT-ben érintett felek tevékenységének
összehangolása, instruálása),

-

a HEP IT végrehajtásának nyomon követése,

-

az esélyegyenlőség sérülésére vonatkozó esetleges panaszok kivizsgálása az önkormányzat
felelősével közösen

-

a HEP Fórum összehívása és működtetése.

A település vezetése, az önkormányzat tisztségviselői és a települési intézmények vezetői
-

felelősek azért, hogy ismerjék az egyenlő bánásmódra és esélyegyenlőségre vonatkozó jogi
előírásokat, biztosítsák a diszkriminációmentes intézményi szolgáltatásokat, a befogadó és
toleráns légkört, és megragadjanak minden alkalmat, hogy az esélyegyenlőséggel kapcsolatos
ismereteiket bővítő képzésen, egyéb programon részt vegyenek.

-

Felelősségük továbbá, hogy ismerjék a HEP IT-ben foglaltakat és közreműködjenek annak
megvalósításában.
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-

Az esélyegyenlőség sérülése esetén hivatalosan jelezzék azt a HEP IT kijelölt irányítóinak.

-

Az önkormányzati intézmények vezetői intézményi akciótervben gondoskodjanak az
Esélyegyenlőségi Programban foglaltaknak az intézményükben történő maradéktalan
érvényesüléséről.

Minden, az önkormányzattal és annak intézményeivel szerződéses viszonyban álló, számukra
szolgáltatást nyújtó fél felelőssége, hogy megismerje a HEP IT-t, magára nézve kötelezőként kövesse
azt, és megfeleljen az elvárásainak, amelyre vonatkozó passzust a jövőben bele kell foglalni a
szerződésbe. Szükséges továbbá, hogy a jogszabály által előírt feladat-megosztás, együttműködési
kötelezettség alapján a települési önkormányzattal kapcsolatban álló szereplők ismerjék a HEP-ot,
annak megvalósításában aktív szerepet vállaljanak. (Ld. pl. a köznevelési intézmények fenntartása és
működtetése.)

Érvényesülés, módosítás
Amennyiben a kétévente előírt – de ennél gyakrabban, pl. évente is elvégezhető - felülvizsgálat során
kiderül, hogy a HEP IT-ben vállalt célokat nem sikerül teljesíteni, a HEP Fórum 30 napon belül
jelentést kér a beavatkozási terület felelősétől, amelyben bemutatja az indikátorok teljesülése
elmaradásának okait, és a beavatkozási tevékenységek korrekciójára, kiegészítésére vonatkozó
intézkedési tervjavaslatát annak érdekében, hogy a célok teljesíthetők legyenek. A HEP Fórum a
beszámolót a benyújtástól számított 30 napon belül megtárgyalja és javaslatot tesz az önkormányzat
képviselőtestületének a szükséges intézkedésekre.
A program szándékos mulasztásból fakadó nem teljesülése esetén az HEP IT végrehajtásáért felelős
személy intézkedik a felelős(ök) meghatározásáról, és – szükség esetén – felelősségre vonásáról.
Az egyenlő bánásmód elvét sértő esetekben az HEP IT végrehajtásáért felelős személy megteszi a
szükséges lépéseket, vizsgálatot kezdeményez, és intézkedik a jogsértés következményeinek
elhárításáról.
Az HEP IT-t mindenképp módosítani szükséges, ha megállapításaiban lényeges változás következik be,
illetve amennyiben a tervezett beavatkozások nem elegendő módon járulnak hozzá a kitűzött célok
megvalósításához.
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4. Elfogadás módja és dátuma
I. Gyomaendrőd Város Helyi Esélyegyenlőségi Programjának szakmai és társadalmi vitája megtörtént.
Az itt született észrevételeket a megvitatást követően a HEP Intézkedési Tervébe beépítettük.
II. Ezt követően Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Helyi Esélyegyenlőségi
Programot (melynek része az Intézkedési Terv) megvitatta és ………………………… számú határozatával
elfogadta.
Dátum

Aláírás
Gyomaendrőd Város Önkormányzata
Toldi Balázs polgármester

Gyomaendrőd Város Önkormányzat Helyi Esélyegyenlőségi Programjának partnerei ismerik a Helyi
Esélyegyenlőségi Programot, és annak megvalósításában tevékenyen részt kívánnak venni.

Dátum
Partner aláírás

Dátum

Dátum

Partner aláírás

Partner aláírás
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HEP elkészítési jegyzék 3
NÉV 4

3

HEP részei 5

Aláírás6

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

RÉTE

RÉTE

RÉTE

RÉTE

RÉTE

RÉTE

RÉTE

RÉTE

RÉTE

RÉTE

RÉTE

RÉTE

RÉTE

RÉTE

RÉTE

RÉTE

RÉTE

RÉTE

RÉTE

RÉTE

RÉTE

RÉTE

RÉTE

RÉTE

RÉTE

RÉTE

RÉTE

RÉTE

RÉTE

RÉTE

RÉTE

RÉTE

RÉTE

RÉTE

RÉTE

RÉTE

RÉTE

RÉTE

RÉTE

RÉTE

RÉTE

RÉTE

RÉTE

RÉTE

RÉTE

RÉTE

RÉTE

RÉTE

RÉTE

RÉTE

RÉTE

RÉTE

RÉTE

RÉTE

RÉTE

RÉTE

RÉTE

RÉTE

RÉTE

RÉTE

Ez a jegyzék – mint a HEP melléklete – szakmailag is bizonyítja, hogy a HEP széleskörű egyetértésen és közös munkán alapul, és nem kizárólagosan egy „partneri aláírással” igazolt
dokumentum
4
A jegyzék soronként jelöli a HEP elkészítési folyamatban résztvevő személyeket, intézményeket, partnereket.
5
A jegyzék oszlopaiba kerülnek a HEP egyes tartalmi részei, ahol az adott betű karikázásával jelezni lehet, hogy az adott személy, intézmény, partner az elkészítésben részt vett,
észrevételezett, támogatta, ellenezte.
R= részt vett, É= észrevételezte, T=támogatta, E= ellenezte.
6
Az adott partner aláírásával hitelesíti a sorban jelölt részvételét a HEP elkészítési folyamatban.

7. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
Az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
2018. november 19-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező bizottság:

Gyermekliget Óvodai Oktató Nonprofit Kft. kérelme
Keresztesné Jáksó Éva
Toldi Balázs polgármester
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság,
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság,
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
Szabó Istvánné a Gyermekliget Óvodai Oktató Nonprofit Kft. képviselője azzal a kéréssel fordult
önkormányzatunkhoz, hogy a Képviselő-testület a Kft. fenntartásában lévő Bölcsőde épület pályázatának
megvalósításakor kifizetett önerő összegét a 2019. évi költségvetés tervezésekor vegye figyelembe.
Kérelmét az alábbiakkal indokolta:
A Képviselő-testület 2009. november 6. napján bérleti szerződést kötött a Kft-vel, abból a célból, hogy a Kft.
pályázatot tudjon benyújtani bölcsőde építésére. A pályázathoz szükséges önerőt a Kft. biztosította, de a szerződés
18. pontjában a felek vállalták, hogy a szerződés megszűnésekor a bérlőt terhelő 10 %-os önerőnek megfelelően
igazolt beruházási kiadásairól külön megállapodásban elszámolnak egymással.
A pályázat megvalósításához szükséges önerő 6.987.223.-Ft volt, melynek elszámolását kéri a Kft. képviselője. A
Kft. az önerőből új bölcsődei kerítést szeretne építeni.
Szabó Istvánné kérelmében úgy nyilatkozott, hogy a szerződés lejártát követően is szeretne újabb szerződést kötni
bölcsődei tevékenység ellátására.
A bérleti szerződés 18. pontja alapján javaslom a Képviselő-testületnek, hogy a bölcsőde pályázat megvalósításához
szükséges önerőt 6.987.223.-Ft összegben építse be a 2019. évi költségvetésébe. Javaslom továbbá, hogy a
Képviselő-testület a bölcsődei bérleti szerződésről az óvodai szerződések újra tárgyalásával egyidőben döntsön a
2019. márciusi ülésén.
Kérem a Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására és a határozati javaslat elfogadására:
Döntéshozói vélemények
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
Döntési javaslat
"Gyermekliget Óvodai Oktató Nonprofit Kft. kérelme "
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Intézményirányítás
Az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2019. évi költségvetésében biztosítja az 5502
Gyomaendrőd, Selyem u. 101. szám alatti bölcsőde megvalósításakor a Gyermekliget Óvodai Oktató Nonprofit Kft-ét
terhelő 10 %-os igazolt önerő elszámolásához szükséges 6.987.223.-Ft összegű forrást, azzal, hogy 2019.
december 31. napjáig felek között megtörténik a tulajdonjog rendezése.
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete a bölcsődei bérleti szerződésről az óvodai köznevelési
szerződések újra tárgyalásával egyidejűleg a 2019. márciusi ülésen dönt.
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
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8. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
Az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
2018. november 19-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező bizottság:

Belterületi közterület elnevezése
Megyeri László aljegyző
Toldi Balázs polgármester
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
Gyomaendrődi polgárok cím megállapítási kérelemmel fordultak a Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal
Jegyzőjéhez annak érdekében, hogy alkotmányos jogukat gyakorolva lakcímet létesítsenek olyan ingatlanokra,
amelyek jelenleg nem szerepelnek a központi címregiszterben (a továbbiakban: KCR). A Kormányablakok csak
olyan címelemre teszik lehetővé a lakóhely vagy tartózkodási hely létesítését (lakcímkártya kiadását) amelyik cím
megtalálható a KCR-ben.
A belterületi 1361 helyrajzi számú Dobó István utca elnevezésű belterületi közterület folytatásában található 1362
helyrajzi számú, Gyomaendrőd Város Önkormányzata tulajdonában lévő kivett közúthoz csatlakozó ingatlanra
szeretnének címet létesíteni. Az önkormányzati tulajdonban lévő közterület még nincs elnevezve.
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Tekintve, hogy a 1362 helyrajzi számú közterület a 1361 helyrajzi számú Dobó István utca folytatása, így ennek a
közterületnek folytatólagosan a Dobó István utca megnevezést célszerű adni.
A központi címregiszterről és a címkezelésről szóló 345/2014. (XII. 23.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Rendelet)
4. § (1) bekezdése szerint a Kormány címképzésért felelős szervként az ingatlan fekvése szerint illetékes települési
önkormányzat jegyzőjét jelölte ki.
A Rendelet 8. § (1) bekezdése értelmében „ha a címkezeléshez olyan címadat beszerzése szükséges, amelynek
megállapítása más hatóság, szerv, szervezet vagy önkormányzati képviselőtestület hatáskörébe tartozik, a
címképzésért felelős szerv (jegyző) megkeresi az illetékes hatóságot, szervet, szervezetet vagy önkormányzati
képviselő-testületet. A címképzésért felelős szerv az önkormányzati képviselőtestület döntésének megfelelő
címelemet jegyzi be a központi címregiszterbe.
A címképzésben érintett ingatlanok megközelítését szolgáló közterületeknek még nincs közterületi neve, így a
címképzés addig nem folytatható le, amíg azok elnevezésére sor nem kerül.
A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 14/A. §-a
alapján minden belterületi és olyan külterületi közterületet el kell nevezni, amely olyan ingatlanhoz vezet, amelyen az
épített környezet alakításáról és védelméről szóló törvény szerinti épület található. Közterület elnevezéseként nem
alkalmazható ugyanazon településen belül azonos jellegű közterületre alkalmazandó azonos elnevezés, a
közterületek megkülönböztetését lehetővé tevő szabályokkal való ellentét miatt összetéveszthető elnevezés, vagy a
közterületek elnevezésére vonatkozó technikai feltételekkel ellentétes elnevezés (közterület elnevezése ötven
betűhelynél hosszabb nem lehet).
Az Mötv. 14. § (2) bekezdése szerint közterületnév nem lehet a) olyan személy neve, aki a XX. századi
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önkényuralmi politikai rendszerek megalapozásában, kiépítésében vagy fenntartásában részt vett, vagy b) olyan
kifejezés vagy olyan szervezet neve, amely a XX. századi önkényuralmi politikai rendszerre közvetlenül utal.
A közterület elnevezése során figyelembe kell venni a közterületek elnevezésének és jelölésének rendjéről szóló
15/2013. (V. 10.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Ör.) szabályait is. Ennek értelmében a közterületnév
megállapítását vagy megváltoztatását kezdeményezheti a polgármester, a Képviselő-testület bizottsága, az
önkormányzati képviselő, az önkormányzati választáson Gyomaendrődön választójoggal rendelkező polgár, az
egyesülési jogról szóló törvény hatálya alá tartozó gyomaendrődi székhellyel rendelkező civil szervezet,
Gyomaendrőd város közigazgatási területén székhellyel, telephellyel rendelkező más jogi személy. További szabály,
hogy a névadási kezdeményezést a tervezett névadást megelőzően legalább 60 nappal korábban kell benyújtani. A
javaslatokat a Képviselő-testület Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottsága (a
továbbiakban: bizottság) véleményezi. A bizottság a véleményezés megalapozása érdekében szakértői tanácsadó
testületet hívhat össze az egyetemes magyar és helytörténetben, a nyelvtudományban, a néprajzban, a
hittudományban, a jog- és közigazgatás tudományban jártas helyi szakemberek bevonásával. Vitás esetben a
névadás megalapozása érdekében a bizottság javasolhatja a Képviselő-testületnek a Földrajzinév-bizottság
véleményének kikérését is.
A bizottság által véleményezett névadási javaslatot és annak részletes indokolását 30 napra a helyben szokásos
módon közszemlére kell tenni.
A közterület elnevezése az Mötv. 42. § 8. pontja alapján a Képviselő-testület kizárólagos hatásköre.
A Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője részére a közterület névadási kezdeményezést a Rendelet
biztosítja. Az Ör. 3. § (3a) bekezdése pedig lehetővé teszi ilyen ügyekben a gyorsított eljárást. „A (3) bekezdésben
foglalt időpontnál később kizárólag a címképzésért felelős szerv által kezdeményezett közterület név megállapítást
lehet előterjeszteni."
Javaslom a Képviselő-testületnek, hogy a címképzésért felelős szervnek a Rendelet 8. § (1) bekezdésében foglalt
megkeresése alapján, a megkeresésében javasolt közterületeknek az előterjesztés indokolásai szerinti közterületi
neveket állapítsa meg kivételesen sürgősségi eljárási rendben. A kivételes eljárás a címképzésben érintett polgárok
halaszthatatlan jogérvényesítése biztosítása érdekében indokolt.
Tisztelt Képviselő-testület!
Kérem, hogy az előterjesztésben foglalt indokok alapján döntsön a javaslatban foglalt közterületek elnevezéséről.
Döntéshozói vélemények
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
Döntési javaslat
"Belterületi közterület elnevezése (1362 hrsz)"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Közterület elnevezése
Az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság 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 belterületi 1361
helyrajzi számú Dobó István utca elnevezésű belterületi közterület folytatásában található 1362 helyrajzi számú,
Gyomaendrőd Város Önkormányzata tulajdonában lévő kivett közútnak 2018. december 1-étől a Dobó István utca
nevet adja.
Felkéri a Jegyzőt a további intézkedések megtételére.
Határidők, felelősök:
Határidő: 2018. 12. 31.
Felelős: Dr. Uhrin Anna
Hivatali felelős: Megyeri László
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9. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
Az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
2018. november 19-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező bizottság:

A Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjrendszer helyi támogatására
beérkezett pályázatok elbírálása
Hornok Imre
Toldi Balázs polgármester
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság,
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 365/2018. (IX. 27.) Gye. Kt. határozatával csatlakozott a
Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjrendszer 2019. évi fordulójához. A pályázatok benyújtási határideje 2018.
november 13. volt.
Az ösztöndíjpályázat „A” típusára a felsőoktatásban résztvevő, hallgatói jogviszonnyal rendelkezők pályázhattak.
Határidőre 35 db „A” típusú pályázatot nyújtottak be. A benyújtott pályázatok feldolgozását követően megállapítható,
hogy a pályázati kiírásban szereplő feltételeknek 33 db pályázat felelt meg.
Az ösztöndíjpályázat „B” típusára a 2018/2019-es tanévben érettségiző, vagy már érettségizett, de felsőoktatási
intézménybe felvételt még nem nyert tanulók pályázhattak. Amennyiben felvételt nyernek felsőoktatási intézménybe
és megfelelnek a pályázati kiírásnak, akkor folyósítható számukra a pályázati támogatás. Határidőre nem érkezett
„B” típusú pályázat.
A beérkezett „A” típusú pályázatok az előzetesen kialakított és elfogadott szempontrendszer szerint kerültek
pontozásra. Az alábbi táblázatban láthatóak az egyes pályázatokhoz (egyedi azonosító) tartozó elért pontok.
Ssz.
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

azonosító
BURSA-2019-A-18331
BURSA-2019-A-1400
BURSA-2019-A-1402
BURSA-2019-A-9266
BURSA-2019-A-14416
BURSA-2019-A-20001
BURSA-2019-A-10357
BURSA-2019-A-3838
BURSA-2019-A-4172
BURSA-2019-A-14405
BURSA-2019-A-8700
BURSA-2019-A-10890
BURSA-2019-A-10895
BURSA-2019-A-0509
BURSA-2019-A-4015
BURSA-2019-A-4052
BURSA-2019-A-5534
BURSA-2019-A-5802
BURSA-2019-A-6415
BURSA-2019-A-16077
BURSA-2019-A-19933
BURSA-2019-A-1578
BURSA-2019-A-2781
BURSA-2019-A-3373
BURSA-2019-A-4953
BURSA-2019-A-9898
BURSA-2019-A-0636
BURSA-2019-A-1806
BURSA-2019-A-1966
BURSA-2019-A-2108
BURSA-2019-A-18161
BURSA-2019-A-18395
BURSA-2019-A-6955

elért pontszám
23
21
21
21
21
20
19
18
18
18
17
17
17
16
16
16
16
16
16
16
16
15
15
15
15
15
14
14
14
14
11
11
9
46

34
35

BURSA-2019-A-18050
BURSA-2019-A-17962

4
0

Két pályázó nem érte el a minimális 9 pontot, így 33 pályázó részére megállapítható a támogatás.
A benyújtott pályázatok a Közigazgatási Osztályon megtekinthetők.
A települési önkormányzat a beérkező pályázatokról szóló döntését 2018. december 13-ig az EPER Bursa
rendszerben rögzíti, majd 2018. december 14-ig a döntési listákat megküldi az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő
részére, valamint az önkormányzat hirdetőtábláján és a helyben szokásos egyéb módon köteles nyilvánosságra
hozni a támogatások összesített adatait.
Az Általános Szerződési Feltételek szerint az önkormányzat évente egyszer jogosult és köteles felülvizsgálni a „B”
típusú ösztöndíjasok szociális rászorultságát, és amennyiben a vizsgálat során kiderül, hogy az ösztöndíjas szociális
rászorultsága már nem áll fenn, az önkormányzat megszüntető határozattal visszavonhatja a megítélt támogatást.
Mivel az elmúlt években nem került „B” típusú pályázat benyújtásra, így nincs folyamatban ilyen támogatás.
A 2019. évi költségvetésben megtervezésre kerülő 2.000.000,-Ft összeget az alábbiak terhelnék:
Az „A” típusú pályázatra jelentkezők támogatási összege:
- 2019. január 31. napjáig 33fő x 5hó x 5.000,-Ft=825.000,-Ft
- 2019. augusztus 31. napjáig 33fő x 5hó x 5.000,-Ft=825.000,-Ft
Összesen: 1.650.000,-Ft
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, szíveskedjen az előterjesztést megtárgyalni és azt a döntési javaslat szerint
elfogadni.
Döntéshozói vélemények
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
1. döntési javaslat
""A" típusú pályázatok elbírálása"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Szociális ügyek
Az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Bursa Hungarica ösztöndíjpályázat „A” típusának
esetében az alábbi pályázókat részesíti támogatásban 5.000,- Ft/fő/hó összegben:
Ssz.

azonosító
1BURSA-2019-A-18331
2BURSA-2019-A-1400
3BURSA-2019-A-1402
4BURSA-2019-A-9266
5BURSA-2019-A-14416
6BURSA-2019-A-20001
7BURSA-2019-A-10357
8BURSA-2019-A-3838
9BURSA-2019-A-4172
10BURSA-2019-A-14405
11BURSA-2019-A-8700
12BURSA-2019-A-10890
13BURSA-2019-A-10895
14BURSA-2019-A-0509
15BURSA-2019-A-4015
16BURSA-2019-A-4052
17BURSA-2019-A-5534
18BURSA-2019-A-5802
19BURSA-2019-A-6415
20BURSA-2019-A-16077
21BURSA-2019-A-19933
22BURSA-2019-A-1578
23BURSA-2019-A-2781

elért pontszám

47

23
21
21
21
21
20
19
18
18
18
17
17
17
16
16
16
16
16
16
16
16
15
15

24BURSA-2019-A-3373
25BURSA-2019-A-4953
26BURSA-2019-A-9898
27BURSA-2019-A-0636
28BURSA-2019-A-1806
29BURSA-2019-A-1966
30BURSA-2019-A-2108
31BURSA-2019-A-18161
32BURSA-2019-A-18395
33BURSA-2019-A-6955

15
15
15
14
14
14
14
11
11
9

A támogatási összeg félévente egy összegben kerül átutalásra az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő Bursa
Hungarica számlájára.
Az „A” típusú pályázók támogatása a 2019-es költségvetési évben:
2019. január 31. napjáig: 33 fő*5 hó*5.000,- Ft = 825.000,- Ft
2019. augusztus 31. napjáig: 33 fő*5 hó*5.000,- Ft = 825.000,- Ft
Összesen: 1.650.000,- Ft
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
2. döntési javaslat
""B" típusú pályázati eljárás eredménytelenné nyilvánítása"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Szociális ügyek
Az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Gyomaendrőd Város Önkormányzata által meghirdetett
Bursa Hungarica „B” típusú ösztöndíjpályázatát eredménytelennek nyilvánítja, mivel határidőre pályázat nem
érkezett.
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
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10. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
Az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
2018. november 19-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező bizottság:

A Gyomaendrődi Liget Fürdő Nonprofit Kft. kérelme
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!
A Gyomaendrődi Liget Fürdő Nonprofit Kft. 2018. október 24-én kérelemmel fordult Gyomaendrőd Város Képviselőtestületéhez. A benyújtott kérelem és a Fürdő műszaki állapotát áttekintő dokumentum az előterjesztés mellékletét
képezi.
Az elmúlt évek kötelező minimálbér és bérminimum emelése jelentős anyagi terhet rótt mind az önkormányzatokra
és költségvetési szerveire, mint a gazdasági társaságainkra. Az önkormányzat ezen többletköltségek
finanszírozására nem részesült olyan mértékű állami támogatásban, mely biztosítani tudta volna a megnövekedett
költségek forrását.
A 2018. évi költségvetés összeállításánál gazdasági társaságaink azt a feladatot kapták, hogy törekedjenek olyan
intézkedéseket hozni, melyek révén biztosítani tudják a megnövekedett költségek finanszírozását. A Liget Fürdő Kft.
-nek a múlt évben sikerült olyan konstrukciót kidolgozni és bevezetni, mely a gyógyászati árbevételt emelte, a
költségeket csökkentette, így a növekvő bérköltség finanszírozása biztosított volt. Ebben az évben viszont már a
béremelések kitermelését nem tudta a Kft. megoldani. A betervezett 120 millió Ft értékesítésből származó éves
árbevétel nem fog realizálódni, nagyságrendileg 10 millió Ft összegű bevételkiesés várható. A Fürdő ügyvezetőjének
kalkulációja alapján ez év novemberében és decemberében 13-14 millió Ft bevétele várható a Kft-nek, mellyel
szemben prognosztizált kiadás összege 24-25 millió Ft.
A Liget Fürdő Kft. ügyvezető igazgatója kéri a Képviselő-testületet, hogy a novemberi és decemberi bérek és
járulékok finanszírozásához szíveskedjen a Kft. részére 10 millió Ft összegű többlet működési támogatást
biztosítani.
A Liget Fürdő Kft. múlt évben vállalta, hogy az Önkormányzat felé fennálló 15 millió Ft összegű, 2013. évben
keletkezett tartozását 5 év alatt rendezi. 2017. évben a kölcsönszerződésnek megfelelően megtörtént a vállalt 3
millió Ft visszafizetése, ugyanakkor ebben az évben a részletfizetés forrása nem áll a Kft. rendelkezésére. Kéri az
ügyvezető, hogy 2018. évben a törlesztéstől tekintsen el a Képviselő-testület és az utolsó részlet esedékességét
2022. november 30-ára módosítsa.
A Liget Fürdő Kft. vezetése felmérte a Fürdő műszaki állapotát, költségesítette azon feladatokat, melyek a Fürdő
zavartalan működésének biztosításához szükségesek és amelyek ütemezett végrehajtása elengedhetetlen a jó
minőségű szolgáltatás garantálásához.
Amennyiben a Képviselő-testület támogatja a Fürdő kérelmét javasoljuk, hogy a 10 millió Ft összegű többlet
működési támogatást a 2018. évi költségvetési rendelet működési céltartaléka között rendkívüli feladatokra
elkülönített keret terhére biztosítsa, továbbá a 15 millió Ft összegű kölcsön 2018. évi törlesztésétől tekintsen el, a
kölcsön utolsó részletének esedékességét 2022. november 30-ában határozza meg. A működési támogatás
lehívása a bérkifizetések időpontjához igazodva történhet, megfelelő dokumentumokkal (számlamásolat, bér- és
járulékfizetés dokumentumai, rendelkezésre álló forrás igazolását szolgáló bankszámlakivonat stb.) alátámasztva.
Kérem a Tisztelt Testületet, szíveskedjen az előterjesztést megvitatni és döntését meghozni.
Döntéshozói vélemények
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
1. döntési javaslat
"A Liget Fürdő Kft. részére 10 millió Ft összegű többlet működési támogatás biztosítása "
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Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Költségvetés, zárszámadás
Az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Gyomaendrődi Liget Fürdő Nonprofit Kft. részére 10
millió Ft összegű többlet működési támogatást biztosít a 2018. évi költségvetési rendelet működési céltartaléka
között rendkívüli feladatokra elkülönített keret terhére. A működési támogatás lehívása a 2018. novemberi és
decemberi bérkifizetések időpontjához igazodva történhet, megfelelő dokumentumokkal (számlamásolat, bér- és
járulékfizetés dokumentumai, rendelkezésre álló forrás igazolását szolgáló bankszámla-kivonat stb.) alátámasztva.
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
2. döntési javaslat
"A Liget Fürdő Kft. és az Önkormányzat közötti kölcsönszerződés módosítása"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Költségvetés, zárszámadás
Az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Gyomaendrődi Liget Fürdő Nonprofit Kft. és
Gyomaendrőd Város Önkormányzata között a 211/2017. (IV. 27.) Gye. Kt. határozat alapján kötött
kölcsönszerződést oly módon módosítja, hogy a 2018. november 30-án esedékes 3 millió Ft összegű törlesztéstől
eltekint és az utolsó részlet esedékességét 2022. november 30-ára módosítja. Gyomaendrőd Város
Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza polgármestert a szükséges jognyilatkozatok megtételére és
dokumentumok aláírására.
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
3. döntési javaslat
"A Gyomaendrődi Liget Gyógyfürdő és Kemping műszaki állapotának áttekintése"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Költségvetés, zárszámadás
Az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megismerte a Gyomaendrődi Liget Fürdő Nonprofit Kft.
vezetése által összeállított, a Liget Fürdő jelenlegi műszaki állapotát bemutató dokumentumot.
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
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11. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
Az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
2018. november 19-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező bizottság:

Beszámoló a Gyomaendrődi Liget Fürdő Nonprofit Kft. 2018. háromnegyed
éves gazdálkodásáról
Csényi István
Toldi Balázs polgármester
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság,
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság, Ügyrendi,
Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
A Gyomaendrődi Liget Fürdő Nonprofit Kft. elkészítette a 2018. szeptember 30-ig terjedő időszak gazdálkodásáról
szóló beszámolóját.
Az 1-9. hónap gazdálkodási adatait az előterjesztés mellékletét képező beszámoló részletesen taglalja.
A Felügyelő Bizottság az előterjesztés készítéséig még nem tárgyalta meg a beszámolót. A Felügyelő Bizottság
döntése és javaslata a Képviselő-testületi ülésre lesz mellékletként beterjesztve.
A társaság gazdálkodásának 1–9. hónap adózás előtti eredménye -3.426 ezer Ft.
A beszámoló megállapítja, hogy a veszteség elsősorban a gyógyászati bevétel jelentős visszaesésével és a júniusi
esős időszakból adódó kieső jegyár bevétellel magyarázható. Az üzleti tervben meghatározott 5 %-os árbevétel
növekedést nem sikerült elérni. A társaság jelzi, hogy az év utolsó két hónapjában a kötelező béremeléssel járó
költségeket sem fogja tudni előteremteni a Kft.
A belépőjegy értékesítés, mind a gyógyászati árbevétel elmaradt a tervezettől. Legjelentősebb csökkenés a
gyógyászati területen jelentkezett. Az OEP támogatás a korábbi évhez képest 20 %-kal csökkent.
A bér- és járulékköltség összességében 11,97 %-kal nőtt, melyet teljes egészében a kötelező béremelés okozott.
A költségek racionalizálása érdekében a társaság vezetése intézkedéseket hozott, amelyre a beszámoló részletesen
kitér.
A társaság az önkormányzat által 2018-ban biztosított 17 millió forint összegű működési támogatást felhasználta.
Az önkormányzattal kötött külön megállapodástól eltérően a Kft. a 15 millió forintos kölcsön tartozásból 3 millió
forintot a tavalyi évben elutalt az önkormányzat számára, az idei évben viszont nem tudja vállalni a
megállapodásban foglalt kötelezettségeit.
Kérem a Képviselő-testülettől az előterjesztés megtárgyalását és az alábbi döntési javaslat elfogadását.
Döntéshozói vélemények
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
Döntési javaslat
"Beszámoló elfogadása"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Önkormányzati vagyoni ügyek
Az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a Gyomaendrődi Liget Fürdő Nonprofit Kft.
2018. 1–9. hónap gazdálkodásáról készített beszámolóját.
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
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GYOMAENDRŐDI LIGET FÜRDŐ NONPROFIT KFT.

BESZÁMOLÓ

a társaság 2018. január 1-től szeptember 30-ig terjedő
időszak gazdasági tevékenységéről

Gyomaendrőd, 2018. november 13.
Készítette: Gera Krisztián, ügyvezető

Vezetői összefoglaló

A Gyomaendrődi Liget Fürdő Nonprofit Kft. 2018. szeptember 30-ig vizsgált működése – az elmúlt
három évtől eltérően – nem a várakozásoknak megfelelően alakult.
2017. hasonló időszakához viszonyítva az értékesítés nettó árbevétele 1,63 %-kal csökkent (94,7
millió forintról 93,2 millió forintra). Emellett a kötelező béremelés jelentős terhet rótt a Kft-re (51,8
millió forintról 58 millió forintra nőtt).
A Kft. vezetése a korábbi évek felelősségteljes gazdálkodását folytatva sem tudta elérni a 2018. évi
üzleti tervben tervezett eredményt, mely elsősorban a gyógyászati bevétel jelentős visszaesésével és
a júniusi esős időszakból adódó kieső jegyár bevétellel magyarázható. Az üzleti tervben
meghatározott 5 %-os árbevétel növekedést nem sikerült elérni, így az év utolsó két hónapjában a
kötelező béremeléssel járó költségeket sem fogja tudni előteremteni a Kft.
Itt fontos előrevetíteni, hogy a 2018. évi kötelező béremelés további jelentős költségnövekedéssel
fog járni, melyet a fürdő vagy árbevétel növekedéssel (további jegyár és bérleti díj emelésével), vagy
jelentősebb önkormányzati támogatással tud fedezni.

Bevétel:
Területenként vizsgálva a bevételi adatokat megállapítható, hogy mind a belépőjegy értékesítés,
mind a gyógyászati árbevétel elmaradt a tervezettől. Legjelentősebb csökkenés a gyógyászati
területen jelentkezett. Az OEP támogatás a korábbi évhez képest 20 %-kal csökkent. A fürdő eddigi
gazdálkodását az is nagymértékben meghatározta, hogy amíg az első öt hónapban jelentősnek
mondható árbevétel növekedést sikerült elérni a fürdőszolgáltatásban, addig a júniusi hektikus
időjárás eredményeként közel 2,5 Mft-tal kevesebb bevételt realizált a fürdő a 2017. év júniusához
képest.
A fürdő üzemeltetésében jelentős problémát jelent (mely országos probléma is), hogy amíg a
gyógyászati dolgozók bér- és járulékköltsége jelentős mértékben nőtt, addig az OEP által
finanszírozott kezelések térítési díjai nem változtak.
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 44,9 %-kal sikerült növelni a fürdő szállás árbevételét
(9,3 millió forintról 6,4 millió forintra). Ehhez a jelentős növekedéshez mintegy 1,6 millió forinttal
járult hozzá a Hősök úti közösségi szálláshely üzemeltetése, melyet idén vett a Kft. az
önkormányzattól.
A fürdő területén lévő szolgáltatók bérleti díjai a 2017. évihez hasonlóan alakultak, tekintve, hogy a
Kft. Felügyelő Bizottságának döntése értelmében az idei évben nem emelt bérleti díjat a Kft.

Költség:
A bér- és járulékköltség összességében 11,97 %-kal nőtt. Mindezt teljes egészében a kötelező
béremelés okozta. A racionális munkaerő-gazdálkodás érdekében a Kft. vezetése mindent megtett,
hogy a lehető legtöbb támogatást vegye igénybe, így a 2016. évi 378 ezer forinthoz és a 2017. évi
3447 ezer forinthoz képest az idei évben 5087 ezer forint támogatási összegre sikerült szert tenni.
Ugyanakkor itt fontos megjegyezni, hogy a fluktuáció elkerülése érdekében a munkájukat jól végző
dolgozóktól a Kft. nem kíván megválni, ami viszont azzal jár, hogy a jövőben a foglalkoztatási
támogatás nagy valószínűséggel csökkeni fog.
A rezsiköltségek a korábbi évek takarékos gazdálkodását követően az idei évben mintegy 3,2 millió
forinttal növekedtek. Ez egyrészt műszaki okokra, másrészt áremelésre vezethetők vissza. A költségek
racionalizálása érdekében a Kft. vezetése összeállított egy műszaki állapotfelmérést, melyet a
tulajdonos önkormányzat felé írásban el is juttatott.
A takarító és tisztítószereknél további csökkentést nem sikerült elérni, ugyanakkor az
iszapkompressz, mint új gyógyászati szolgáltatás közel 400 ezer forint költségnövekedéssel járt, mivel
a hozzá szükséges iszapcsíkok, illetve kellékek beszerzésre kerültek.
A fürdő az önkormányzat által 2018-ban biztosított 17 millió forint összegű működési támogatást
felhasználta, az év hátralévő időszakának zavartalan működéséhez a Kft. vezetése kérelemmel fordult
az önkormányzathoz.
Az önkormányzattal kötött külön megállapodástól eltérően a Kft. a 15 millió forintos kölcsön
tartozásból 3 millió forintot a tavalyi évben elutalt az önkormányzat számára, az idei évben viszont
nem tudja vállalni a megállapodásban foglalt kötelezettségeit, melyet a Kft. vezetősége írásban
szintén jelzett a képviselőtestület számára.
Összegzés:
2015. óta minden évben sikerült a terveket felülmúlni, és a tavalyi évben a kb. 10 millió forintos
bérköltség-növekedést is sikerült kitermelni. Az idei év minden magyarországi fürdő számára jelentős
kihívást jelentett. A növekvő bérek a jövőben további költségnövekedéssel járnak, melynek
kigazdálkodása fejlesztések nélkül csak költségcsökkentéssel, áremeléssel vagy plusz önkormányzati
forrással fedhetők le.
A bevételek növelése érdekében plusz szolgáltatás került bevezetésre a fürdő gyógyászati részén,
melynek OEP támogatására megkötöttük a szerződést, így 2018. október 16-tól iszappakolás is
elérhető a Liget Fürdő gyógyászati részlegén.
A fürdő vezetése a költségek racionalizálása érdekében intézkedéseket is hozott, ezek közül a
legjelentősebb változás, hogy a kertészeti munkálatokat a jövőben külső vállalkozó bevonásával
kívánjuk ellátni, és a nyugdíjas korú dolgozókat 4 órában foglalkoztatja a jövőben a fürdő. Ez éves
szinten mintegy 2 millió forint megtakarítást eredményez úgy, hogy ez várhatóan nem fog a minőség
rovására menni.
A Liget Fürdő vezetése összeállított egy a fürdőszolgáltatások biztosításához szükséges műszaki
áttekintést, melyet továbbított a képviselőtestület felé.

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. október 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 : 2018.09.30.
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

66 374

66 386

0

0

66 374

66 386

5 421

5 421

0

0

19 045

19 193

459

267

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

09.

I. Készletek

10.

II. Követelések

5 255

3 220

11.

III. Értékpapírok

0

0

12.

IV. Pénzeszközök

13 331

15 706

13.

C. AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK

0

0

14.

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

85 419

85 579

Kelt : Gyomaendrőd, 2018. október 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 : 2018.09.30.
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

26 939

18 090

3 200

3 200

29 295

29 295

-22 899

-16 400

5 421

5 421

11 922

-3 426

0

0

32 983

42 485

26.

I. Hátrasorolt kötelezettségek

0

0

27.

II. Hosszú lejáratú kötelezettségek

0

0

28.

III. Rövid lejáratú kötelezettségek

32 983

42 485

29.

G. PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK

25 497

25 004

30.

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

85 419

85 579

Kelt : Gyomaendrőd, 2018. október 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
EREDMÉNY-KIMUTATÁS

"A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva."

Kelt : Gyomaendrőd, 2018. október 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 : 2018.09.30.
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

94 785

93 167

0

0

32 919

29 996

ebből: visszaírt értékvesztés, terven felüli écs.

05.

IV. Anyagjellegű ráfordítások

53 859

59 296

06.

V. Személyi jellegű ráfordítások

51 787

57 991

07.

VI. Értékcsökkenési leírás

2 389

2 387

08.

VII. Egyéb ráfordítások

6 851

6 910

12 818

-3 421

8

1

44

6

-36

-5

12 782

-3 426

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)

860
11 922

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

P.H.

a vállalkozás vezetője
(képviselője)

-3 426

Gyomaendrődi Liget Fürdő Nonprofit Kft.
Bevételek, költségek összehasonlítása (2016. - 2018. III. negyedév)
2
0 2016.09.30.-ig
1 TÉNY (ezer Ft)

2017. 09.30.-ig 2018.09.30
TÉNY (ezer Ft) TÉNY ( Ezer Ft)

Bevételek
belépőjegy+ rendezvény
gyógyászat
szállás
bérleti díj+ közüzemi díj
top bevétel
hirdetés, reklám
egyéb ért
ért.nettó árbev. Össz.
egyéb bevételek
támogatás P.H
1 éven belüli
Ügyvezetői prémium
káreseménnyel kapcs. Bev.
Önkormányzattól kapott beruh tám
bérleti díj
fejlesztésre kapott támogatás, juttatás( tervezői díj)
Fejleszt.támogatás elhatárolt összege
támogatás munmkaügyi
Egyéb bevételek
-rendkívüli bevétel
összesen
Bevételek összesen

49 264
22 365
6 219
3 459

58025
26363
6426
3891

95
81 402
34 237
33 389
19 978

6
94 711
31 618
27 858
14000
447

13 411
585
378
470
2
34 824
116 226

13411
2531
3447
313
7
34 156
128 867

55668
21085
9311
3769
3053
281
93 167
36 093
31 006
17000
921
595
13411 *

5087
369
37 383
130 550

Költségek
víz,gáz,villany
víz
áram
gáz
fenntartási, alkatrész, üzemanyag
egyéb anyag költség
irodaszer, nyomtatvány.
karszalag,tisztítószer, kézt, wc pap
catering…spray park ktg
Munka és védőruha
Top pályázatos ajándék
Egyéb(1 éven beül elh.)
bérleti díj
hirdetési díj
egyéb igénybevett szolg.
könyvelő, könyvvizsg
reumatológus, gyógytornász
labor
szennyvíz
Telefon, posta
Egyéb(javítás,utazás, ügyvéd, oktatás stb.)
egyéb szolg.(biztosítás,előadóműv, számtech. Sz.bank ktg,tagdíj)
bérköltség+járulék
écs
össz költség
Ráfordítások
EREDMÉNY

9 218
1278
5410
2530
2033
5175
199
4567
7
60

9 002
1138
5062
2802
1393
5377
216
4392

342
11415
2624
20540
1360
4226
1139
3112
705
5634
4364
44578
2637
98 220
6317
11 689

572
13587
4423
19673
1440
4618
1196
2723
681
4804
4211
51786
2389
107 630
7225
14 012

197

12 248
2093
6492
3663
2233
6447
180
5153
73
84
580
377
11983
4169
21752
1600
4737
1330
2965
736
4523
5861
57991
2387
119 210
7380
3 960

* Az önkormányzat felé fizetendő bérleti díj második részlete 2018. októberben érkezett a fürdő számlájára, így a mérlegben és
főkönyvi kivonatban nem szerepel, ellenben az összehasonlító táblázatba beillesztésre került.

12. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
Az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
2018. november 19-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező bizottság:

Gyomaendrődi Földkezelő Kft. gazdálkodási beszámolója 2018. október 31.
fordulónappal, valamint a 2018.11.01–től 2019.10.31-ig tartó termelési év
üzleti terve
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!
Gyomaendrődi Földkezelő Kft. elkészítette a gazdálkodási beszámolóját 2018. október 31. fordulónappal, valamint a
2018. november 1-től 2019. október 31-ig tartó termelési év üzleti tervét.
A társaság Felügyelő Bizottsága megtárgyalta a beszámolót valamint az üzleti tervet és javasolja azok elfogadását a
Taggyűlésnek.
Az előterjesztés tartalmazza azt a várható mérleget és eredmény-kimutatást is, amelyben már szerepel a 2018. évi
földalapú támogatás teljes összege is. A Kft. eredménye -841.000,- Ft. A negatív eredményt az okozza, hogy a
megítélt földalapú támogatás teljes összege (4.269.000,-Ft) még nem érkezett meg a Kft. számára. Az év végéig
várható gázolaj támogatással számolva az eredményt pozitív 2.906 ezer Ft körül alakulhat.
A termelési évben az időjárási viszonyok jelentősen befolyásolták a gazdálkodást.
A kedvezőtlen időjárási viszonyok miatt a társaság kárenyhítési kérelemmel fordult a Magyar Államkincstárhoz.
A Békés Megyei Kormányhivatal határozatban értesítette a Kft.-t a kárbejelentés jogosságáról, illetve 50%-os
mértékű hozamcsökkenés megállapításáról. 2018. október 31-ig a Kft. viszont semmi visszajelzést nem kapott a
Kincstártól az esetleges kártérítésről.
A Kft. pályázatot nyújtott be a Vidékfejlesztési program keretében megvalósuló Széchenyi 2020 (élőhely fejlesztési
célú nem termelő beruházások) című pályázati felhívásban szereplő, tartós zöldugar, valamint méhlegelő
növénykultúra telepítésére. Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás mértéke mindkét kultúra esetében 400
eurónak megfelelő forint összeg hektáronként, melyet a 3 év támogatási időszak alatt csak egyszer kerül
kifizetésre.A támogatásról döntés még nem született, de a földek művelése a pályázatnak megfelelően lett
megtervezve.
A társaságnak az Önkormányzat felé van 6 millió Ft kölcsöntartozása, amely 2018. december 30. napjáig
visszafizetésre kerül.
A Kft. felügyelő-bizottsága javasolta a Kft.Taggyűlésnek, hogy Varju Róbert ügyvezető részére a Kft. 2018. évi
eredményes gazdálkodásáért bruttó 416.185.-Ft (388.024.-Ft járulék) összegű jutalom kifizetését, valamint javasolta
2018. november 01.-től az ügyvezető megbízási díjának módosítását havi bruttó 34.682.-Ft(7.335.-Ft járulék)
megbízási díj megállapítását.
A Gyomaendrődi Földkezelő Kft. 2018-2019. évi üzleti terve tartalmazza a növénytermesztéssel kapcsolatos
bevételeket és kiadásokat, a 2018. évi vetéstervet.
A társaság a 2018/2019 termelési év üzleti tervében 5.730.507,-Ft adózás előtti eredménnyel számol. Ezt az
eredményt növelheti a fent részletezett nyertes pályázat által befolyó támogatás összege.
Kérem a Képviselő-testülettől az előterjesztés megtárgyalását és az alábbi döntési javaslat elfogadását.
Döntéshozói vélemények
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
1. döntési javaslat
"Beszámoló elfogadása"
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Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Önkormányzati vagyoni ügyek
Az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete javasolja a Taggyűlésének a Gyomaendrődi
Földkezelő Kft. 2018. október 31. fordulónappal készített gazdálkodási beszámolójának az elfogadását.
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
2. döntési javaslat
"Üzleti terv elfogadása"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Önkormányzati vagyoni ügyek
Az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete javasolja a Taggyűlésének a Gyomaendrődi
Földkezelő Kft. a 2018.11.01–től 2019.10.31-ig tartó termelési év üzleti tervének az elfogadását.
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
3. döntési javaslat
"Ügyvezető 2018. évi javadalmazása"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Önkormányzati vagyoni ügyek
Az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete javasolja a Földkezelő Kft.,Taggyűlésének, hogy Varju
Róbert ügyvezető részére a Kft. 2018. évi eredményes gazdálkodásáért bruttó 416.185.-Ft (+88.024.-Ft járulék)
összegű jutalom kifizetését hagyjon jóvá.
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
4. döntési javaslat
"Ügyvezető javadalmazása"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Önkormányzati vagyoni ügyek
Az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete javasolja a Földkezelő Kft.,Taggyűlésének, hogy Varju
Róbert ügyvezető részére a Kft. 2018. november 01-től a megbízási jogviszonyának módosításával havi bruttó
34.682.-Ft (7.335.-Ft járulék) megbízási díj kifizetését hagyjon jóvá.
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
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13. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
Az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
2018. november 19-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező bizottság:

Beszámoló a Gyomaszolg Ipari Park Kft. 2018. háromnegyed éves
gazdálkodásáról
Csényi István
Toldi Balázs polgármester
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság,
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság, Ügyrendi,
Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
A Gyomaszolg Ipari Park Kft. elkészítette a 2018. szeptember 30-ig terjedő időszak gazdálkodásáról szóló
beszámolóját. Az előterjesztés készítés időpontjáig a Felügyelő Bizottság véleménye még nem állt rendelkezésre,
amely Képviselő-testületi ülésre beterjesztésre kerül.
Az 1-9. hónap gazdálkodási adatait az előterjesztés mellékletét képező beszámoló részletesen taglalja.
A társaság 1-9. hónap gazdálkodásának adózott eredménye 3.521 ezer Ft veszteség az éves tervezett 11.501 ezer
Ft veszteséggel szemben. Az 1-9. hónapban az éves tervezett bevételek 66%-ka teljesült.
A társaság eredmény tartaléka 43.171 ezer Ft. A saját tőke 192.480 ezer Ft.
A társaság kötelezettségei összesen 12.569 ezer Ft, a követelés állománya pedig 15.606 ezer Ft.
Kérem a Képviselő-testülettől az előterjesztés megtárgyalását és az alábbi döntési javaslat elfogadását.
Döntéshozói vélemények
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
Döntési javaslat
"Beszámoló elfogadása"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Önkormányzati vagyoni ügyek
Az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a Gyomaszolg Ipari Park Kft. 2018. 1-9.
hónap gazdálkodásáról készített beszámolóját.
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
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14. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
Az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
2018. november 19-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező bizottság:

Beszámoló a Zöldpark Gyomaendrőd Nonprofit Kft. 2018. háromnegyed
éves gazdálkodásáról
Csényi István
Toldi Balázs polgármester
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság,
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság, Ügyrendi,
Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
A Zöldpark Gyomaendrőd Nonprofit Kft. elkészítette a 2018. szeptember 30-ig terjedő időszak gazdálkodásáról szóló
beszámolóját. Az előterjesztés készítés időpontjáig a Felügyelő Bizottság véleménye még nem állt rendelkezésre,
amely Képviselő-testületi ülésre beterjesztésre kerül.
Az 1-9. hónap gazdálkodási adatait az előterjesztés mellékletét képező beszámoló részletesen taglalja.
A társaság gazdálkodásának 1-9. hónap gazdálkodása 458 ezer Ft pozitív eredményt mutat. Az építőipari
kivitelezéseknél és a bérlakások kezelésénél veszteség mutatkozik. Ezeken a területeken az év végig bevételek
várhatók, melyek csökkentik a veszteséget.
A beszámoló táblázatba foglaltan részletezi tevékenységenként a bevételeket és kiadásokat, kiemelve az
önkormányzati támogatás mértékét. A beszámoló kitér az egyes tevékenységek negatív eredményeinek az okaira.
Kérem a Képviselő-testülettől az előterjesztés megtárgyalását és az alábbi döntési javaslat elfogadását.
Döntéshozói vélemények
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
Döntési javaslat
"Beszámoló elfogadása"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Önkormányzati vagyoni ügyek
Az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a Zöldpark Gyomaendrőd Nonprofit Kft.
2018. 1-9. hónap gazdálkodásáról készített beszámolóját.
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
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15. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
Az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
2018. november 19-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező bizottság:

Beszámoló a Gyomaközszolg Kommunális Közszolgáltató Nonprofit Kft.
2018. háromnegyed éves gazdálkodásáról
Csényi István
Toldi Balázs polgármester
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság,
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság, Ügyrendi,
Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
A Gyomaközszolg Kommunális Közszolgáltató Nonprofit Kft. elkészítette a 2018. szeptember 30-ig terjedő időszak
gazdálkodásáról szóló beszámolóját.
Az 1-9 hónap gazdálkodási adatait az előterjesztés mellékletét képező beszámoló részletesen taglalja.
A Felügyelő Bizottság az előterjesztés készítéséig még nem tárgyalta meg a beszámolót. A Felügyelő Bizottság
döntése és javaslata a Képviselő-testületi ülésre lesz mellékletként beterjesztve.
A társaság gazdálkodásának 1–9. hónap eredménye 2.956 ezer Ft.
A társaság a hulladékszállítás szolgáltatásról a számlákat csak 2018. március 31.-i teljesítési határidővel tudta
kiállítani. Ezen időszakra a lakossági kintlévőség 11,4 millió Ft, amelyből a gyomaendrődi lakosok tartozása 8.769
ezer Ft-ot tesz ki. A Dareh Bázis Zrt. a III. negyedévre kiállított 28 millió Ft összegű számlából 11 millió Ft-ot fizetett
meg.
A taggyűlés 2018. szeptember 12-én döntött az egyszerűsített végelszámolásról.
A munkavállalókkal megtörtént az elszámolás 2018. október 1. napjától a munkáltatójuk a Tappe Kft.
A társaság 2018. december 31. napjáig üzemelteti a gyepmesteri telepet, illetve a folyékony hulladékot gyűjti 4 fő
alkalmazottal.
Kérem a Képviselő-testülettől az előterjesztés megtárgyalását és az alábbi döntési javaslat elfogadását.
Döntéshozói vélemények
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
Döntési javaslat
"Beszámoló elfogadása"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Önkormányzati vagyoni ügyek
Az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete javasolja a Taggyűlésének a Gyomaközszolg
Kommunális Közszolgáltató Nonprofit Kft. 2018. 1-9. hónap gazdálkodási beszámolójának az elfogadását.
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
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16. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
Az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
2018. november 19-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező bizottság:

Beszámoló a Regionális Hulladékkezelő Kft. 2018. háromnegyed éves
gazdálkodásáról
Csényi István
Toldi Balázs polgármester
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság,
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság, Ügyrendi,
Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
A Regionális Hulladékkezelő Kft. tájékoztatást adott a 2018. szeptember 30-ig terjedő időszak gazdálkodásáról.
A Regionális Hulladékkezelő Kft. Taggyűlése 2018. október 30-án tárgyalta és tudomásul vette a I-III. negyedév
gazdálkodásról szóló beszámolót.
Az 1-9. hónap gazdálkodási adatait az előterjesztés mellékletét képező beszámoló részletesen taglalja.
Az 1-9. hónapra tervezett 0,4 millió forintos eredménnyel szemben 0,7 millió forint veszteség keletkezett.
A bevételek 11,6 millió forinttal haladták meg tervezettet. Ebből 1 millió forintot tett ki az hulladékártalmatlanítás
bevétele.
Az összes költség és ráfordítás 12,8 millió forinttal haladta meg a tervezettet, amely elsősorban a személyi jellegű
ráfordítások és javítási költségek növekedése miatt keletkezett.
Kérem a Képviselő-testülettől az előterjesztés megtárgyalását és beszámoló tudomásul vételét.
Döntéshozói vélemények
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
Döntési javaslat
"Beszámoló tudomásul vétele"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Önkormányzati vagyoni ügyek
Az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete tudomásul veszi a Regionális Hulladékkezelő Kft. taggyűlésnek a társaság
2018. 1-9. hónap gazdálkodási beszámolójáról szóló döntését.
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
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17. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
Az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
2018. november 19-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:

5502 Gyomaendrőd, Endrődi u. 5-7. A/6. és C/1. szám alatti költségalapú bérlakásra
benyújtott pályázatok elbírálása
Albert Ildikó
Ágostonné Farkas Mária egyéni választókerületi önkormányzati képviselő

Tisztelt Bizottság!
Az önkormányzat tulajdonában lévő Gyomaendrőd, Endrődi u. 5-7. A/6. valamint a C/1. szám alatti költségalapú
bérlakásra pályázat került kiírásra, mivel mindkét bérlakás megüresedett.
A pályázatok benyújtásának határideje 2018. október 31. napján járt le. A bérlakásokba 2018. december 1. napjával
lehet beköltözni.
A megadott határnapig az A/6. jelű lakásra 5 db, a C/1. jelű lakára 3 db pályázat érkezett.
Mindkét bérlakás komfortfokozata összkomfortos, alapterülete 33,93 m², lakbére: 12.980,- Ft/hó.
A pályázat feltételeit a lakások és helyiségek bérletéről és elidegenítéséről szóló 15/2016. (VI. 7.) önkormányzati
rendelet 16. § -a értelmében:
„16. § (1) A 3. melléklet 4. és 5. sorában meghatározott az Endrődi u. 5-7. szám alatt lévő bérlakásokra az a
gyomaendrődi állandó lakos pályázhat
a) aki a 62. életévét, illetőleg a reá irányadó nyugdíjkorhatárt betöltötte, illetve az, aki a 18. életévét betöltötte
és munkaképességét legalább 67 %-ban elvesztette és
b) akinek a háztartásában az egy főre jutó havi nettó jövedelem meghaladja az öregségi nyugdíj mindenkori
legkisebb összegének kétszeresét és
c) aki egészségi állapotából adódóan önellátásra képes.
(2) Sikeres pályázóval a lakásbérleti szerződést határozatlan időre lehet megkötni.”
A Bizottságnak a benyújtott pályázatokat a fent hivatkozott jogszabályhely alapján kell elbírálnia.
A kérelmezők a lakások és helyiségek bérletéről és elidegenítéséről szóló 15/2016. (VI. 7.) önkormányzati rendelet
16. §-ban foglalt feltételeknek megfelelnek, az 1., a 2. és a 3. azonosító számú pályázó mindkét lakásra nyújtott be
pályázatot:
A/6. jelű lakásra benyújtott
pályázók
önellátásra képes
Egy főre jutó jövedelem
Pályázó
életkora
eddig benyújtott pályázatok
száma
C/1. jelű lakásra benyújtott
pályázók
önellátásra képes
Egy főre jutó jövedelem
Pályázó
életkora

1.

2.

3.

4.

5.

igen
153.580.-Ft

igen
60.635.-Ft/fő

igen
102.375.-Ft

igen
77.365.-Ft

igen
102.930.-Ft

69 év

70 év

68 év

69 év

79 év

1

0

0

1

2

1.

2.

3.

igen
153.580.-Ft

igen
60.635.-Ft/fő

igen
102.375.-Ft

69 év

70 év

68 év

1.)
1. pályázó által benyújtott pályázat adatai (A/6. és C/1. jelű lakásra benyújtott pályázat):
A pályázat pozitív elbírálása esetén a bérlakásba egyedül költözik.
Pályázó személy ellátását az öregségi nyugdíj képezi 153.580-Ft/hó összegben.
Pályázatában előadta, hogy „Egyedül él Nagylaposon, nem tudja megfelelően ellátni magát. Az orvosi ellátás,
gyógyszertár, élelmiszerbolt nehezen megközelíthető számára. Önellátásra képes, de a kert megművelése már
nehézséget jelent számára. Családja elfoglaltsága miatt kevés segítsége van. A külterületről való beköltözése
esetén ezen gondjai megszűnnének.”
Pályázó nyilatkozata értelmében egészségi állapotából adódóan önellátásra képes.
Kérelmező a lakások és helyiségek bérletéről és elidegenítéséről szóló 15/2016. (VI. 7.) önkormányzati rendelet 16.
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§ (1) bekezdésben foglalt feltételeknek megfelel.
2.)
2. pályázó által benyújtott pályázat adatai (A/6. és C/1. jelű lakásra benyújtott pályázat):
A pályázat pozitív elbírálása esetén a bérlakásba élettársával költözik, jövedelmüket az öregségi nyugdíj képezi
60.635.-Ft/hó/fő összegben.
Pályázatában előadta, hogy „Mindketten betegek, a házuk elöregedett. Nem tudják már rendbe hozni.”
Pályázó nyilatkozata értelmében egészségi állapotukból adódóan önellátásra képesek.
Kérelmező a lakások és helyiségek bérletéről és elidegenítéséről szóló 15/2016. (VI. 7.) önkormányzati rendelet 16.
§ (1) bekezdésben foglalt feltételeknek megfelel.
3.)
3. pályázó által benyújtott pályázat adatai (A/6. és C/1. jelű lakásra benyújtott pályázat):
A pályázat pozitív elbírálása esetén a bérlakásba egyedül költözik.
Pályázó személy ellátását az öregségi nyugdíj képezi 102.375.-Ft/hó összegben.
Pályázatában előadta, hogy „Egyedül álló, idős, nehezen tudja a házát rendben tartani.”
Pályázó nyilatkozata értelmében egészségi állapotából adódóan önellátásra képes.
Kérelmező a lakások és helyiségek bérletéről és elidegenítéséről szóló 15/2016. (VI. 7.) önkormányzati rendelet 16.
§ (1) bekezdésben foglalt feltételeknek megfelel.
4.)
4. pályázó által benyújtott pályázat adatai:
A pályázat pozitív elbírálása esetén a bérlakásba egyedül költözik.
Pályázó személy ellátását az öregségi nyugdíj képezi 77.365.-Ft/hó összegben.
Pályázatában előadta, hogy „A tél közeledtével gondot okoz a ház fűtése, mert csak fával tud fűteni, a fa aprítása
jelentősen megterheli a szervezetét, mert csípőprotézissel műtötték. Jelenleg térd műtét előtt áll.”
Pályázó nyilatkozata értelmében egészségi állapotából adódóan önellátásra képes.
Kérelmező a lakások és helyiségek bérletéről és elidegenítéséről szóló 15/2016. (VI. 7.) önkormányzati rendelet 16.
§ (1) bekezdésben foglalt feltételeknek megfelel.
5.)
5. pályázó által benyújtott pályázat adatai:
A pályázat pozitív elbírálása esetén a bérlakásba egyedül költözik.
Pályázó személy ellátását az öregségi nyugdíj képezi 102.930.-Ft/hó összegben.
Pályázatában előadta, hogy „Gerincbetegsége miatt alig bír menni. A nyugdíja 30-35%-a a gyógyszerek költségére
megy el. Idős kora miatt nem bírja rendben tartani már a kertes házat.”
Pályázó nyilatkozata értelmében egészségi állapotából adódóan önellátásra képes.
Kérelmező a lakások és helyiségek bérletéről és elidegenítéséről szóló 15/2016. (VI. 7.) önkormányzati rendelet 16.
§ (1) bekezdésben foglalt feltételeknek megfelel.
A pályázat elbírálása nyílt ülésen történik, a pályázó személyek hozzájárultak a nyilatkozatban szereplő személyes
adataiknak a pályáztatási eljárás során nyílt ülésen való felhasználásához, kezeléséhez.
Kérem a Bizottságot az előterjesztés megtárgyalására, s a bérlő kijelölésére.
1. döntési javaslat
" Az 5502 Gyomaendrőd, Endrődi u. 5-7. A/6 lakás bérlőjének kijelölése"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Lakásügyek
Az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottsága a
lakások és helyiségek bérletéről és elidegenítéséről szóló 15/2016. (VI. 7) önkormányzati rendelet 1. § (2) bekezdés
a) pontja szerinti átruházott hatáskörében ………………………. Gyomaendrőd, ……………………………….. szám
alatti lakos részére a Gyomaendrőd, Endrődi u. 5-7. A/6. szám alatti költségalapú bérlakást 2018. december 1.
napjától határozatlan időre kiutalja.
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testületének Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és
Esélyegyenlőségi Bizottsága felhatalmazza Ágostonné Farkas Mária bizottság elnökét a bérleti szerződés
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megkötésére.
BÉRLETI SZERZŐDÉS
ÖNKORMÁNYZATI KÖLTSÉGALAPÚ BÉRLAKÁSOKRA
(Endrődi u. 5-7. A/6.)

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

…………………
…………………
…………………
…………………

mint bérlő, (továbbiakban: bérlő) között az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi
Bizottságának ……………………számú határozata alapján az alulírt napon és helyen az alábbi feltételek mellett:
1. Szerződő felek rögzítik, hogy a bérbeadó kizárólagos tulajdonát képezi a Gyomaendrőd, Endrődi u. 5-7. A/6. szám
alatt található 33,93 m² területű lakásingatlan, melynek kezelője a Zöldpark Gyomaendrőd Nonprofit Kft.
A lakás helyiségei: egy szoba, konyha, fürdőszoba, előszoba
A lakáshoz tartozó kizárólagos használatú helyiségek: -A lakáshoz tartozó közös használatú helyiségek: folyosó, udvar.
2. Bérbeadó bér beadja, bérbevevő pedig bérbe veszi határozatlan időtartamra az 1. pontban részletesen
meghatározott lakást.
3. Szerződő felek megállapodnak, hogy az 1. pont szerinti ingatlan bérleti díja 12.980,- Ft/hó, mely összeget a bérlő
minden hónap 10. napjáig köteles előre esedékesen megfizetni az önkormányzati lakásokat kezelő Zöldpark
Gyomaendrőd Nonprofit Kft. …………………………………… számú számlájára.
A bérleti díj a közüzemi és egyéb költségek viselését nem foglalja magában.
4. Szerződő felek rögzítik, hogy a jelen bérleti szerződés mellékletét képezi az ingatlanban található felszerelés,
berendezési és egyéb ingóságok listája, melynek aláírásával bérlő azok hiánytalan átvételét elismeri.
5. Szerződő felek megállapodnak, hogy az ingatlan birtokba bocsátásra 2018. december 1. napján kerül sor.
6. Bérleti díjfizetési kötelezettség 2018. év december 1. napjától áll fenn.
7. Bérlő az ingatlanban bármilyen összegű és tárgyú átalakítási munkára, beruházásra csak és kizárólagosan a
bérbeadó előzetes hozzájárulását követően jogosult. Az engedély nélkül elvégzett beruházások, átalakítások
vonatkozásában minden kárveszélyét a bérlő köteles viselni.
Az engedély nélkül végzett beruházás súlyos szerződésszegésnek minősül, melyet bérlő jelen szerződés aláírásával
is elfogad és tudomásul vesz.
8. Bérlő az 1. pont szerinti ingatlant albérletbe nem adhatja.
9. Bérbeadó köteles:
- a bérlemény rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban történő átadására,
- az épület karbantartásáról, központi berendezéseinek állandó üzemképességéről, a közös használatra szolgáló
helyiségek állagában és berendezésében keletkezett hibák megszűntetéséről gondoskodni
- az életveszélyt okozó, épület állagát veszélyeztető vagy a lakás, a szomszédos lakás, nem lakás céljára szolgáló
helyiségek rendeltetésszerű használatát lényegesen akadályozó hibák elhárításáról haladéktalanul intézkedni,
- azonnali beavatkozást nem igénylő hibák esetében az épület karbantartása vagy felújítása során eljárni,
- bérbeadói kötelezettségek elvégzésére kijelölt (kezelő) megnevezésével a bérlőt írásban értesíteni,
- bérlő helyett és költségére elvégeztetett munkák költségének számla és fizetési felhívás melletti érvényesítése,
továbbá kieső bérleti díjjal egyező mértékű használati díj igénylése,
- jogcím nélküli használat esetén a lakás kiürítésére vonatkozó eljárás haladéktalan megindítására és ezzel
összefüggésben használati díj - R. 24. § -ában meghatározott összeg- érvényesítése
- befogadó nyilatkozat, lakáscseréhez hozzájárulás megadása.
Bérlő köteles:
- a lakás burkolatainak, ajtóinak, ablakainak és berendezéseinek karbantartásáról, felújításáról, pótlásáról, cseréjéről
való gondoskodás azon időpontban és olyan módon, ahogyan azt a lakás, ill. a lakásberendezések állapota
szükségessé teszi,
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- az általa vagy vele együtt lakó személyek magatartása miatt a lakásban vagy az épület központi berendezéseiben
keletkezett hiba haladéktalan kijavítása, bérbeadói felszólítás alapján a kár megtérítése,
- az épület karbantartásával kapcsolatosan elvégzendő munkák tűrése, amennyiben az nem eredményezi a lakás
megsemmisülését,
- negyedévente igazolja a lakbér és közüzemi szolgáltatások díjának megfizetését.
10. Bérlővel együtt költöző személy (név, személyes adatok): 11.A szerződést kötő feleknek tudomásuk van arról és magukra nézve kötelezőnek fogadják el, hogy:
- a lakásbérleményben a bérbeadó hozzájárulása nélkül bérlő más személyt nem fogadhat be az alábbi kivételével:
házastárs.
- beköltözött házastárs csak akkor válik bérlőtárssá, amennyiben a bérbeadóval ere vonatkozóan bérlőtársi
szerződés is megkötésre kerül,
- a bérbeadó írásbeli hozzájárulása nélkül nem érvényes a bérlő által kötött tartási szerződésnek a lakásbérleti
jogviszony folytatására vonatkozó kikötése.
12. Szerződő felek rögzítik, hogy a jelen bérleti szerződést bármelyik szerződő fél 3 hónapos felmondási idővel
felmondhatja. A bérleti jogviszony megszűnése miatt a bérlő sem cserelakásra sem pedig kártalanításra igényt nem
tarthat.
13. Szerződő felek rögzítik, hogy bérbeadó az ingatlan azonnali hatályú felmondására jogosult a bérlő súlyos
szerződésszegése esetén.
Ilyen magatartás különösen ha a:
- bérlemény bérlője vagy általa engedett használat során a használó olyan magatartást tanúsít, mellyel súlyosan
sérti az együttélés normáit, veszélyezteti az ingatlan és berendezéseinek állagát, állapotát, értékét.
- a bérlő bérbeadó engedélye nélkül arra jogosulatlan személynek enged használatot, ill. ilyen személyt az
ingatlanba befogad.
- a bérleményt albérletbe adja,
- közüzemi szolgáltatások díjának nem fizetése miatt.
14. Bérlő az ingatlant a szerződés megszűnését követő 30 napon belül köteles kiürített, birtokba bocsátás kori
állapotnak megfelelő állapotban - a rendeltetésszerű használat miatti értékcsökkenést figyelembe véve - azt
visszaadni.
15. Bérlő jelen szerződésben foglalt kötelezettségei teljesítésével kapcsolatban bérbeadó felé egyetemleges
felelősséggel tartozik.
A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. a lakások és helyiségek bérletére, valamint
elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. tv. és Gyomaendrőd Város Önkormányzat
rendeletében foglaltak irányadóak.
Gyomaendrőd, 2018. .........................hó .......nap

Bérlő:

Bérbeadó:

……………………….
bérlő

………………………..
Ágostonné Farkas Mária
bizottság elnöke

Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
2. döntési javaslat
"Az 5502 Gyomaendrőd, Endrődi u. 5-7. C/1. lakás bérlőjének kijelölése"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Lakásügyek
Az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.
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Gyomaendrőd Város Önkormányzat Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottsága a
lakások és helyiségek bérletéről és elidegenítéséről szóló 15/2016. (VI. 7) önkormányzati rendelet 1. § (2) bekezdés
a) pontja szerinti átruházott hatáskörében ………………………. Gyomaendrőd, ……………………………….. szám
alatti lakos részére a Gyomaendrőd, Endrődi u. 5-7. C/1. szám alatti költségalapú bérlakást 2018. december 1.
napjától határozatlan időre kiutalja.
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testületének Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és
Esélyegyenlőségi Bizottsága felhatalmazza Ágostonné Farkas Mária bizottság elnökét a bérleti szerződés
megkötésére.

BÉRLETI SZERZŐDÉS
ÖNKORMÁNYZATI KÖLTSÉGALAPÚ BÉRLAKÁSOKRA
(Endrődi u. 5-7. C/1.)

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

…………………
…………………
…………………
…………………

mint bérlő, (továbbiakban: bérlő) között az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi
Bizottságának ……………………számú határozata alapján az alulírt napon és helyen az alábbi feltételek mellett:
1. Szerződő felek rögzítik, hogy a bérbeadó kizárólagos tulajdonát képezi a Gyomaendrőd, Endrődi u. 5-7. C/1. szám
alatt található 33,93 m² területű lakásingatlan, melynek kezelője a Zöldpark Gyomaendrőd Nonprofit Kft.
A lakás helyiségei: egy szoba, konyha, fürdőszoba, előszoba
A lakáshoz tartozó kizárólagos használatú helyiségek: -A lakáshoz tartozó közös használatú helyiségek: folyosó, udvar.
2. Bérbeadó bér beadja, bérbevevő pedig bérbe veszi határozatlan időtartamra az 1. pontban részletesen
meghatározott lakást.
3. Szerződő felek megállapodnak, hogy az 1. pont szerinti ingatlan bérleti díja 12.980,- Ft/hó, mely összeget a bérlő
minden hónap 10. napjáig köteles előre esedékesen megfizetni az önkormányzati lakásokat kezelő Zöldpark
Gyomaendrőd Nonprofit Kft. …………………………………… számú számlájára.
A bérleti díj a közüzemi és egyéb költségek viselését nem foglalja magában.
4. Szerződő felek rögzítik, hogy a jelen bérleti szerződés mellékletét képezi az ingatlanban található felszerelés,
berendezési és egyéb ingóságok listája, melynek aláírásával bérlő azok hiánytalan átvételét elismeri.
5. Szerződő felek megállapodnak, hogy az ingatlan birtokba bocsátásra 2018. december 1. napján kerül sor.
6. Bérleti díjfizetési kötelezettség 2018. év december 1. napjától áll fenn.
7. Bérlő az ingatlanban bármilyen összegű és tárgyú átalakítási munkára, beruházásra csak és kizárólagosan a
bérbeadó előzetes hozzájárulását követően jogosult. Az engedély nélkül elvégzett beruházások, átalakítások
vonatkozásában minden kárveszélyét a bérlő köteles viselni.
Az engedély nélkül végzett beruházás súlyos szerződésszegésnek minősül, melyet bérlő jelen szerződés aláírásával
is elfogad és tudomásul vesz.
8. Bérlő az 1. pont szerinti ingatlant albérletbe nem adhatja.
9. Bérbeadó köteles:
- a bérlemény rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban történő átadására,
- az épület karbantartásáról, központi berendezéseinek állandó üzemképességéről, a közös használatra szolgáló
helyiségek állagában és berendezésében keletkezett hibák megszűntetéséről gondoskodni
- az életveszélyt okozó, épület állagát veszélyeztető vagy a lakás, a szomszédos lakás, nem lakás céljára szolgáló
helyiségek rendeltetésszerű használatát lényegesen akadályozó hibák elhárításáról haladéktalanul intézkedni,
- azonnali beavatkozást nem igénylő hibák esetében az épület karbantartása vagy felújítása során eljárni,
- bérbeadói kötelezettségek elvégzésére kijelölt (kezelő) megnevezésével a bérlőt írásban értesíteni,
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- bérlő helyett és költségére elvégeztetett munkák költségének számla és fizetési felhívás melletti érvényesítése,
továbbá kieső bérleti díjjal egyező mértékű használati díj igénylése,
- jogcím nélküli használat esetén a lakás kiürítésére vonatkozó eljárás haladéktalan megindítására és ezzel
összefüggésben használati díj - R. 24. § -ában meghatározott összeg- érvényesítése
- befogadó nyilatkozat, lakáscseréhez hozzájárulás megadása.
Bérlő köteles:
- a lakás burkolatainak, ajtóinak, ablakainak és berendezéseinek karbantartásáról, felújításáról, pótlásáról, cseréjéről
való gondoskodás azon időpontban és olyan módon, ahogyan azt a lakás, ill. a lakásberendezések állapota
szükségessé teszi,
- az általa vagy vele együtt lakó személyek magatartása miatt a lakásban vagy az épület központi berendezéseiben
keletkezett hiba haladéktalan kijavítása, bérbeadói felszólítás alapján a kár megtérítése,
- az épület karbantartásával kapcsolatosan elvégzendő munkák tűrése, amennyiben az nem eredményezi a lakás
megsemmisülését,
- negyedévente igazolja a lakbér és közüzemi szolgáltatások díjának megfizetését.
10. Bérlővel együtt költöző személy (név, személyes adatok): 11.A szerződést kötő feleknek tudomásuk van arról és magukra nézve kötelezőnek fogadják el, hogy:
- a lakásbérleményben a bérbeadó hozzájárulása nélkül bérlő más személyt nem fogadhat be az alábbi kivételével:
házastárs.
- beköltözött házastárs csak akkor válik bérlőtárssá, amennyiben a bérbeadóval ere vonatkozóan bérlőtársi
szerződés is megkötésre kerül,
- a bérbeadó írásbeli hozzájárulása nélkül nem érvényes a bérlő által kötött tartási szerződésnek a lakásbérleti
jogviszony folytatására vonatkozó kikötése.
12. Szerződő felek rögzítik, hogy a jelen bérleti szerződést bármelyik szerződő fél 3 hónapos felmondási idővel
felmondhatja. A bérleti jogviszony megszűnése miatt a bérlő sem cserelakásra sem pedig kártalanításra igényt nem
tarthat.
13. Szerződő felek rögzítik, hogy bérbeadó az ingatlan azonnali hatályú felmondására jogosult a bérlő súlyos
szerződésszegése esetén.
Ilyen magatartás különösen ha a:
- bérlemény bérlője vagy általa engedett használat során a használó olyan magatartást tanúsít, mellyel súlyosan
sérti az együttélés normáit, veszélyezteti az ingatlan és berendezéseinek állagát, állapotát, értékét.
- a bérlő bérbeadó engedélye nélkül arra jogosulatlan személynek enged használatot, ill. ilyen személyt az
ingatlanba befogad.
- a bérleményt albérletbe adja,
- közüzemi szolgáltatások díjának nem fizetése miatt.
14. Bérlő az ingatlant a szerződés megszűnését követő 30 napon belül köteles kiürített, birtokba bocsátás kori
állapotnak megfelelő állapotban - a rendeltetésszerű használat miatti értékcsökkenést figyelembe véve - azt
visszaadni.
15. Bérlő jelen szerződésben foglalt kötelezettségei teljesítésével kapcsolatban bérbeadó felé egyetemleges
felelősséggel tartozik.
A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. a lakások és helyiségek bérletére, valamint
elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. tv. és Gyomaendrőd Város Önkormányzat
rendeletében foglaltak irányadóak.
Gyomaendrőd, 2018. .........................hó .......nap

Bérlő:

Bérbeadó:

……………………….
bérlő

………………………..
Ágostonné Farkas Mária
bizottság elnöke

Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
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3. döntési javaslat
"Rangsor felállítása"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Lakásügyek
Az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottsága a
lakások és helyiségek bérletéről és elidegenítéséről szóló 15/2016. (VI. 7.) önkormányzati rendelet 4. § (4)
bekezdése alapján ………………., a pályázatot elnyert személlyel köti meg a szerződést valamint az alábbi rangsort
felállítva dönt két további pályázóról a nyertes pályázó visszalépése esetére:
1. …………….
2. ……………..
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
4. döntési javaslat
"Pályázó elutasítása bérlakás hiány miatt"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Lakásügyek
Az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottsága
…………………… pályázót bérlakás hiányában elutasítja.
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
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18. napirendi pont
BEJELENTÉS
Az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
2018. november 19-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:

Bejelentések
Dr. Uhrin Anna jegyző
Ágostonné Farkas Mária egyéni választókerületi önkormányzati képviselő
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