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Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottságának
Elnöke tisztelettel meghívja Önt a bizottság

2019. június 18-án 14 órakor
kezdődő ülésére, a Városháza üléstermébe


Napirend:
1. A helyi adókról szóló 30/2011. (XI. 4.) önkormányzati rendelet módosítása
2. Az anyakönyvi események díjazásáról szóló 22/2016. (IX. 2.) önkormányzati
rendelet módosítása
3. Közszolgáltatási szerződés módosítása
4. Döntés központi orvosi ügyeleti ellátás biztosítására megkötendő szerződésről
5. Óvodák nyári nyitva tartása
6. Köznevelési feladat ellátásához ingó és ingatlan vagyon biztosítása
7. Beszámoló a helyijárat 2018. évi üzemeltetéséről
8. Beszámoló a Gyomaendrőd Csárdaszállás Hunya Települési Önkormányzati
Társulás Társulási Tanács 2018. évi tevékenységéről
9. A Gyomaendrődi Liget Fürdő Nonprofit Kft. 2019. évi első negyedévi
beszámolója
10. A Zöldpark Gyomaendrőd Nonprofit Kft. 2019. év 1-4 hónap beszámolója



A nyilvános ülés napirendjeinek előterjesztései PDF dokumentumként letölthetők a város honlapjáról a Városunk
főmenüből
nyíló,
Önkormányzat

Testületi
ülések

Előterjesztések
menüpontban.
http://www.gyomaendrod.hu/hu/eloterjesztesek
Amennyiben a portál bal oldalán lévő Bejelentkezés blokkban belépnek az azonosító adataikkal, akkor ott a zárt ülés
előterjesztéseit is letölthetik PDF dokumentumként.

11. A Gyomaszolg Ipari Park Kft. 2019. év 1-4 hónap gazdálkodási beszámolója
12. Beszámoló a 2018. évi közfoglalkoztatási pályázat végrehajtásáról
13. A Nemzeti Földalapba tartozó 001130/11 hrsz. földrészlet közfoglalkoztatási
program megvalósítása céljából történő önkormányzati vagyonkezelésbe
adása
14. Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2019. II. félévi
munkaprogramja
15. Döntés a kiegyenlítő bérrendezési alap felhasználásáról
16. Bejelentések
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. Törvény 46. § (2)
bekezdés a) pontja alapján az alábbi napirendi pont megtárgyalására zárt ülésen kerül
sor
17. Önkormányzati kitüntetések és elismerések adományozására beérkezett
javaslatok elbírálása

Kérem, hogy az ülésen részt venni szíveskedjen!

Gyomaendrőd, 2019. június 14.

Tisztelettel:

Ágostonné Farkas Mária s.k.
bizottsági elnök

ELŐTERJESZTÉSEK

Gyomaendrőd Város Önkormányzata
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és
Esélyegyenlőségi Bizottság
2019. június 18.
napján tartandó rendes üléséhez

1. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
Az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
2019. június 18-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező bizottság:

A helyi adókról szóló 30/2011. (XI. 4.) önkormányzati rendelet módosítása
Enyedi László osztályvezető
Pap-Szabó Katalin jegyző
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság,
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság,
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
Az Országgyűlés 2018. évben elfogadta a turisztikai térségek fejlesztésének állami feladatairól szóló 2016. évi CLVI.
törvény és kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2018. évi XCVII. törvényt, így 2019. évtől változásokra kerül
sor a szálláshely működtetés terén. A szálláshely szolgáltatók által kötelezően használandó szálláshely-kezelő
szoftveren keresztül kell majd a szálláshely-szolgáltatás során keletkezett adatokat rögzíteni és továbbítani a
Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központ felé. A turisztikai térségek fejlesztésének állami feladatairól szóló 2016.
évi CLVII. törvény végrehajtásáról szóló 237/2018. (XII. 10.) Korm. rendelet határozza meg a Magyarország
területén a szálláshely-szolgáltató által a Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központhoz való csatlakozás, valamint
a Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központ működtetésének, a bekerülő adatok kezelésének, feldolgozásának és
továbbításának szabályait.
A szálláshely-szolgáltató a szálláshely-szolgáltatási tevékenység megkezdését követő legfeljebb 5 napon belül
köteles a Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központ üzemeltetője által e célra működtetett elektronikus felületen a
regisztrációt elvégezni. Akik már a tevékenységüket bejelentették, azt folytatják, ez évben fokozatosan kötelesek a
regisztrációt teljesíteni. Ennek megfelelően a szálloda szálláshely-üzemeltetők 2019. július 1-től, a panziók 2019.
október 1-től, minden egyéb szálláshely-üzemeltető 2020. január 1-től lesz köteles a napi és havi adatszolgáltatást a
fentiek szerint teljesíteni.
A helyi önkormányzat jegyzője, illetve az általa meghatalmazott személy regisztrációt követően a Nemzeti Turisztikai
Adatszolgáltató Központ elektronikus felületére belépési jogosultsággal fog rendelkezni és jogosult lesz az
illetékességi területén működő kereskedelmi szálláshely-szolgáltatóktól érkezett vendégéjszaka-, és idegenforgalmi
adó ellenőrzéséhez szükséges adatok, valamint az ezen adatokból készített kimutatások lekérdezésére és
megtekintésére.
Önkormányzatunk helyi adókról szóló rendelete meghatározott adattartalommal vendégnyilvántartás vezetési
kötelezettséget ír elő a szállásadóknak, idegenforgalmi adókötelezettségük teljesítésének nyilvántartásához,
ellenőrzéséhez. Mivel a központi nyilvántartó rendszer ez évben ezt fokozatosan kiváltja, szükséges az
önkormányzat adórendeletében a vendégnyilvántartási kötelezettséget is fokozatosan, majd 2020. január 1-vel
véglegesen megszüntetni.
A szabályozás várható következményei, előzetes hatásvizsgálat:
1. Társadalmi hatás: A rendeletnek társadalmi hatása nincs.
2. Gazdasági, költségvetési hatás: A rendeletnek közvetlen gazdasági, költségvetési hatása nincs.
3. Környezeti és egészségi hatások: A rendeletnek környezeti, egészségi hatása nincs.
4. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások: Az adóhatóság adminisztratív terhei kis mértékben csökkenhetnek.
5. Jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei: A rendelet
megalkotásának elmaradása esetén a helyi adórendeletünk nem felelne meg a magasabb szintű jogszabályoknak,
olyan többletkötelezettséget írna elő, olyan szabályozást tartalmazna, amit a magasabb szintű jogszabály már előír
az adózók számára,
6. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek: A szükséges
személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek rendelkezésre állnak.
A rendelet-tervezet indokolása:
1. § - Az önkormányzat a helyi adókról szóló rendeletében, az idegenforgalmi adókötelezettség teljesítésének
2

nyilvántartásához, ellenőrzéséhez szükséges vendégnyilvántartás vezetését írja elő a szállásadók részére. A
szálláshely-szolgáltatóknak a törvényben, illetve annak végrehajtási rendeletében meghatározott ütemezés szerint,
2019. évben kötelezően csatlakozniuk kell a Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központhoz, és egy központi
szálláshely-kezelő szoftveren keresztül kell majd a szálláshely-szolgáltatás során keletkezett adatokat rögzíteni és
továbbítani. Az önkormányzat adóhatósága jogosult lesz az illetékességi területén működő kereskedelmi
szálláshely-szolgáltatóktól érkezett vendégéjszaka-, és idegenforgalmi adó ellenőrzéséhez szükséges adatok
lekérdezésére és megtekintésére, így szükségtelenné válik a helyi rendeletben előírt nyilvántartási kötelezettség.
2. § - Hatályba léptető rendelkezések.
Döntéshozói vélemények
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
Döntési javaslat
"A helyi adókról szóló 30/2011. (XI. 4.) önkormányzati rendelet módosítása"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Adóügyek
Az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzata Képviselő-testületének Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és
Esélyegyenlőségi Bizottsága javasolja a képviselő-testületnek a helyi adókról szóló önkormányzati rendelet
módosítását az alábbi rendelet-tervezet szerint:
Gyomaendrőd Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
………/......... (……….) önkormányzati rendelete
a helyi adókról szóló 30/2011. (XI. 4.) önkormányzati rendelet módosításáról
TERVEZET
Gyomaendrőd Város Önkormányzata a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 1. § (1) bekezdésében kapott
felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvénye 32. cikkének (1) bekezdés a) pontjában meghatározott
feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § Az Ör. a következő 19/A. §-al egészül ki:
„19/A. § A szállásadót a 19. § szerinti vendégnyilvántartás-vezetési kötelezettség a Nemzeti Turisztikai
Adatszolgáltató Központhoz történő adatszolgáltatás megkezdéséig, de legfeljebb 2019. december 31-ig terheli.”
2. § (1) Ez a rendelet a (2) bekezdés kivételével 2019. július 1-jén lép hatályba, és a hatályba lépését követő napon
hatályát veszti.
(2) A (3) bekezdés 2020. január 1-én lép hatályba.
(3) Hatályát veszti a 19. §, a 19/A. §, a 4. melléklet és az 5. melléklet.
Gyomaendrőd, 2019. ...............…..
Toldi Balázs
polgármester

Pap-Szabó Katalin
jegyző

Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
Felelős: - AZONNALI VÉGREHAJTÁS -
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2. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
Az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
2019. június 18-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező bizottság:

Az anyakönyvi események díjazásáról szóló 22/2016. (IX. 2.) önkormányzati
rendelet felülvizsgálata
Keresztesné Jáksó Éva osztályvezető
Toldi Balázs polgármester
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
A Kállai Ferenc Művelődési Központ szolgáltatási díjai, így a Vízi színpad bérleti díja változott 2019. január 1.
napjával. Az anyakönyvi események díjazásáról szóló rendeletben meghatározott többletszolgáltatás díja is
tartalmazta a vízi színpad bérleti díját, így a díj emelkedése miatt szükségessé vált a rendelet felülvizsgálata.
Tekintettel arra, hogy a vízi színpad bérleti díját az ügyfelek az intézmény felé fizetik meg, javasolt a rendelet szerinti
többletszolgáltatási díjból azt kiemelni. Így a többletszolgáltatási díj összege megegyezik a más külső helyszínek
többletszolgáltatási díjának összegével, ezért a rendeletben nem szükséges külön soron szerepeltetni a Vízi
Színpadot, mint anyakönyvi külső helyszínt. Jelenlegi szabályozás:
1

A
Anyakönyvi események

2

Hivatali munkaidőn kívül

3

Hivatali munkaidőn kívül

4

Hivatali helyiségen és hivatali
munkaidőn kívül

5

Hivatali helyiségen és hivatali
munkaidőn kívül

Javasolt módosítás:
1

A
Anyakönyvi események

2

Hivatali munkaidőn kívül

3

Hivatali munkaidőn kívül
Hivatali helyiségen és hivatali
munkaidőn kívül

4

B
Helyszín
Gyomaendrődi Közös
Önkormányzati Hivatal
Gyomaendrődi Járási Hivatal
Külső helyszín: Szent László
Kiállító és Rendezvénytér (Vízi
színpad)
Külső helyszín: jegyző által
engedélyezett

C
Többletszolgáltatás díja (Ft)

B
Helyszín
Gyomaendrődi Közös
Önkormányzati Hivatal
Gyomaendrődi Járási Hivatal
Külső helyszín: jegyző által
engedélyezett

C
Többletszolgáltatás díja (Ft)

12.000
17.000
15.000
10.000

12.000
17.000
10.000

Az anyakönyvi események szolgáltatási tartalmának és díjazásának megállapításáról szóló szóló 1/2017. (IX. 1.)
számú jegyzői szabályzaton a jelen rendelet illetve Hunya Község anyakönyvi rendeletének módosítása is
átvezetésre kerül.
A hivatal előkészítette a rendelet normaszövegét, a rendelet-tervezet a döntési javaslatban olvasható.
Kérem a Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására, a rendelet megalkotására.
Előzetes hatásvizsgálat
1. A tervezett jogszabály társadalmi, gazdasági, költségvetési hatása:
A rendelet módosításával önkormányzatunk egységes elv szerint kezeli a többletszolgáltatások díját: csak azok a
költségek szerepelnek a díjban, melyeket az ügyfelek a Gyomaendrődi Közös Hivatal felé fizetnek meg.
2. Környezeti és egészségi következményei:
A rendeletben foglaltak végrehajtásának környezeti és egészségi következményei hatásai nincsenek.
3. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások:
A rendeletben foglaltak végrehajtásának az adminisztratív terheket befolyásoló hatása nincs.
4. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei:
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Szükséges a többletszolgáltatási díjak rendezése, egységes elv szerinti kezelése, így vízi színpad bérleti díja teljes
egészében a Kállai Ferenc Művelődési Központban kerül kiszámlázásra, egyszerűbb, átláthatóbb lesz az ügymenet.
5. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek:
A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, tárgyi, szervezeti és pénzügyi feltételek az Önkormányzatnál
rendelkezésre állnak.
Az önkormányzati rendeletekhez indoklási kötelezettség is társul. Az indokolásban a jogszabály előkészítőjének
feladata azoknak a társadalmi, gazdasági, szakmai okoknak és céloknak a bemutatása, amelyek a szabályozást
szükségessé teszik. Az indokolásban ismertetni kell a jogi szabályozás várható hatását is.
/2019. (….) önkormányzati rendelet
az anyakönyvi események díjazásáról szóló 22/2016. (IX. 2.) önkormányzati
rendelet módosításáról
Általános indokolása
A helyi rendelet módosításának célja, hogy a törvényi felhatalmazásnak megfelelően szabályozza az anyakönyvi
események hivatali helyiségen kívüli, továbbá munkaidőn kívüli lebonyolításáért, mint többletszolgáltatás
ellentételezéseként fizetendő díjakat, valamint az anyakönyvvezetőt megillető díjazást.
Részletes indokolás
1. § Gyomaendrőd Város Önkormányzata egységes elv szerint kezeli a többletszolgáltatások díját: hivatali
munkaidőn kívül a hivatali helyiségekhez kötődnek többletszolgáltatások, mint a különböző kellékek biztosítása,
zeneszolgáltatás, a külső helyszínekhez csak az anyakönyvvezető díja kapcsolódik.
2. § A rendelet hatályba lépéséről rendelkezik.
Fent leírtak figyelembevételével készült el a rendelet-tervezet, melyet kérem, szíveskedjenek megvitatni, és
elfogadásáról dönteni.
Döntéshozói vélemények
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
Döntési javaslat
"Az anyakönyvi események díjazásáról szóló 22/2016. (IX. 2.) önkormányzati rendelet módosítása"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Rendelet alkotás, szabályozás
Az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.
Az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek a
beterjesztett rendelet megalkotását a tervezetben foglalt szabályozási tartalommal:
Tervezet
…/….. (……) önkormányzati rendelet
az anyakönyvi események díjazásáról szóló 22/2016. (IX. 2.) önkormányzati
rendelet módosításáról
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény 96. §ában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés l) pontjában meghatározott feladatkörében
eljárva a következőket rendeli el:
1. § Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testületének az anyakönyvi események díjazásáról szóló
22/2016. (IX. 2.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklet lép.
2. §Ez a rendelet 2019. július 15. napján lép hatályba, és az azt követő napon hatályát veszti.
1. melléklet …../2019. (…..) önkormányzati rendelethez
Anyakönyvi eseményekhez kapcsolódó többletszolgáltatások díjazása
A

B
5

C

1

Anyakönyvi események

2

Hivatali munkaidőn kívül

3

Hivatali munkaidőn kívül
Hivatali helyiségen és hivatali
munkaidőn kívül

4

Helyszín
Gyomaendrődi Közös
Önkormányzati Hivatal
Gyomaendrődi Járási Hivatal
Külső helyszín: jegyző által
engedélyezett

Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
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Többletszolgáltatás díja (Ft)
12.000
17.000
10.000

3. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
Az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
2019. június 18-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező bizottság:

Közszolgáltatási szerződés módosítása
Megyeri László aljegyző
Toldi Balázs polgármester
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság,
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság,
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: Önkormányzat) 2018. augusztus 30-i
ülésén 314/2018. (VIII. 30.) Gye. Kt. határozatában döntött arról, hogy utasítja a 100%-os tulajdonában álló
Gyomaendrődi Liget Fürdő Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaságát (a továbbiakban: Közszolgáltató),
mint a 2012/21/EU bizottsági határozat alapján a közszolgáltatásért járó ellentételezés kedvezményezettjét, hogy
2018. szeptember 1-étől 10 éves időtartam alatt lássa el
a) a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX törvény 13. § (1) bekezdés 4. pontjában
meghatározott az egészséges életmód segítését célzó szolgál-tatások;
b) Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX törvény 13. § (1) bekezdés 13. pontjában
meghatározott turizmussal kapcsolatos feladatok;
c) Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CVXXXIX. törvény 13. § (1) bek. 15. pontjában foglalt sport
és ifjúsági ügyeket is kiszolgáló Liget Fürdő létesítmény fenntartása és üzemeltetése kötelezettséghez kapcsolódó
közfeladatokat.
A fenti közszolgáltatási feladatok ellátására a Közszolgáltatóval 2018. augusztus 31-én I.45-7/2018. ügyiratszámon
nyilvántartott Közszolgáltatási szerződést (a továbbiakban: Szerződés) a felek megkötötték.
Az Önkormányzat a Közszolgáltatót a döntésével ténylegesen közszolgáltatási kötelezettségnek vetette alá, és e
kötelezettséget a Szerződés 3. melléklete szerinti műszaki tartalom szerint egyértelműen meghatározta. A
Szerződés 6. pontja az ellentételezés kiszámításának alapjául szolgáló feltételeket tárgyilagos és átlátható módon
előzetesen állapította meg az 5. melléklet szerint azzal, hogy az abban foglalt mértékű ellentételezés nem haladja
meg a közszolgáltatási kötelezettségek végrehajtása során felmerülő költségek egészben vagy részben való
fedezéséhez szükséges mértéket, figyelemmel az érintett bevételekre és az ésszerű nyereségre.
A Közszolgáltó 2018-ik évi tényleges gazdasági folyamatai, a 2019-ik évre várható infláció és egyéb gazdasági trend
mutatók alapján szükségessé válik az ellentételezés tényleges mértékét tartalmazó melléklet módosítása.
A költségvetésben már elfogadott ellentételezési mérték alapján a Közszolgáltató elvégezte a szükséges
számításokat, így erre figyelemmel benyújtjuk a Közszolgáltatási szerződés 5. mellékletének 2018. évi tényleges
adatok, illetve 2019. évi várható adatok szerinti módosítását jóváhagyásra.
Döntéshozói vélemények
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
Döntési javaslat
"Közszolgáltatási szerződés módosítása"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Közszolgáltatás
Az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Gyomaendrődi Liget Fürdő Szolgáltató Nonprofit
Korlátolt Felelősségű Társaságával 2018. augusztus 31-én megkötött Közszolgáltatási szerződésnek a következő
tartalmú módosító megállapodása aláírására felhatalmazza a polgármestert:
„KÖZSZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA
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amely létrejött egyrészről Gyomaendrőd Város Önkormányzata (cím: 5500 Gyomaendrőd, Selyem út 124., PIR
azonosítója: 725525, adószáma: 15725527-2-04) képviseli: Toldi Balázs polgármester (a továbbiakban:
Önkormányzat), másrészről a Gyomaendrődi Liget Fürdő Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (cím:
5500 Gyomaendrőd, Erzsébet liget 2., cégjegyzékszám: 04-09-005983, adószám: 13087085-2-04) képviseli: Gera
Krisztián ügyvezető (a továbbiakban: Közszolgáltató) között a mai napon az alábbi feltételekkel:
1. Az Önkormányzat és a Közszolgáltató megállapodnak, hogy a közöttük 2018. augusztus 31-én létrejött I.457/2018. ügyiratszámú Közszolgáltatási szerződés (a továbbiakban: Szerződés) 6.1.1. pontjában foglalt 5. mellékletet
2018. december 31-i záró nappal e szerződés 1. melléklete, és 2019. január 1-ei nyitó nappal e szerződés 2.
melléklete szerinti tartalommal módosítják.
2. A szerződő felek kijelentik, hogy a Szerződésnek az 1. pontban foglalt módosítással nem érintett részei
változatlan tartalommal hatályban maradnak.
3. A szerződés 4 példányban, egymással szó szerint mindenben megegyező tartalommal készült, amelyet a
szerződő felek képviselői elolvasás után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag aláírnak.
Gyomaendrőd, 2019. június …..

Gyomaendrőd Város Önkormányzata
Képviseli: Toldi Balázs
polgármester

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

Jogilag ellenjegyzem:

………………………………
Pap-Szabó Katalin
jegyző
Pénzügyileg ellenjegyzem:

……………………………..
Szilágyiné Bácsi Gabriella
pénzügyi osztályvezető
1. melléklet
[5. melléklet]
A Közszolgáltatás ellentételezésének részletes kimutatása [6.1.1.]
A 2018. évre vonatkozó Ellentételezés részletes összetevői:
1. Fizikai közérzetjavító szolgáltatások elvégzésével kapcsolatos
közfeladatok ellentételezése
Anyagköltség
Alapanyagok költségei (karszalag, masszázskrém,…)
Tisztító és fertőtlenítő szerek
Egyéb anyagok (szerelés, alkatrész)
Vezetékes gáz
Villamos energia
Vízdíj
Irodaszer, nyomtatvány, munkaruha
Igénybevett szolgáltatások
Szemétszállítás, szennyvíz
Javítási, karbantartási költség
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Mutatók

Összeg (ezer Ft)
46.805
14.096
1.610
1.550
2.250
2.754
4.577
1.044
311
24.912
2.567
3.790

Könyvviteli költségek
Ügyvédi költség
Gyógyászati szakfelügyelet
Egyéb humán eü. szolgáltatás
Vízvizsgálati díjak
Munkavédelmi, tűzvédelmi költség
Telefon, internet, posta
Bérleti díj
Személyi jellegű ráfordítások
Bér + járulék
Bevétel
2. Turisztikai feladatok ellátásához kapcsolódó közfeladatok
ellentételezése
Anyagköltség
Alapanyagok költségei
Tisztító és fertőtlenítő szerek
Egyéb anyagok (szerelés, alkatrész)
Vezetékes gáz
Villamos energia
Vízdíj
Irodaszer, nyomtatvány, munkaruha
Igénybevett szolgáltatások
Szemétszállítás, szennyvíz
Javítási, karbantartási költség
Könyvviteli költségek
Ügyvédi költség
Vízvizsgálati díjak
Munkavédelmi, tűzvédelmi költség
Telefon, internet, posta
Bérleti díj
Személyi jellegű ráfordítások
Bér + járulék
Bevétel
3. Sport és ifjúsági ügyeket is szolgáló létesítmény üzemeltetéséhez
kapcsolódó közfeladatok ellentételezése
Anyagköltség
Alapanyagok költségei
Tisztító és fertőtlenítő szerek
Egyéb anyagok (szerelés, alkatrész)
Vezetékes gáz
Villamos energia
Vízdíj
Irodaszer, nyomtatvány, munkaruha
Igénybevett szolgáltatások
Szemétszállítás, szennyvíz
Javítási, karbantartási költség
Könyvviteli költségek
Ügyvédi költség
Vízvizsgálati díjak
Munkavédelmi, tűzvédelmi költség
Telefon, internet, posta
Bérleti díj
Személyi jellegű ráfordítások
Bér + járulék
Bevétel
2. melléklet
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1.296
720
3.609
2.994
1.000
151
1.080
7.705
47.635
47.635
39.838
-23.887
6.553
680
654
1.556
1.162
1.931
439
131
7.820
1.083
2.772
610
304
316
64
456
2.215
12.740
12.740
51.000
15.896
8.695
1.074
1.033
800
1.836
3.051
694
207
11.076
1.711
3.209
864
480
500
101
720
3.491
20.125
20.125
24.000

[5. melléklet]
A Közszolgáltatás ellentételezésének részletes kimutatása [6.1.1.]
A 2019. évre vonatkozó Ellentételezés részletes összetevői:
1. Fizikai közérzetjavító szolgáltatások elvégzésével kapcsolatos
közfeladatok ellentételezése
Anyagköltség
Alapanyagok költségei (karszalag, masszázskrém,…)
Tisztító és fertőtlenítő szerek
Egyéb anyagok (szerelés, alkatrész)
Vezetékes gáz
Villamos energia
Vízdíj
Irodaszer, nyomtatvány, munkaruha
Igénybevett szolgáltatások
Szemétszállítás, szennyvíz
Javítási, karbantartási költség
Könyvviteli költségek
Ügyvédi költség
Gyógyászati szakfelügyelet
Egyéb humán eü. szolgáltatás
Vízvizsgálati díjak
Munkavédelmi, tűzvédelmi költség
Telefon, internet, posta
Bérleti díj
Személyi jellegű ráfordítások
Bér + járulék
Bevétel
2. Turisztikai feladatok ellátásához kapcsolódó közfeladatok
ellentételezése
Anyagköltség
Alapanyagok költségei
Tisztító és fertőtlenítő szerek
Egyéb anyagok (szerelés, alkatrész)
Vezetékes gáz
Villamos energia
Vízdíj
Irodaszer, nyomtatvány, munkaruha
Igénybevett szolgáltatások
Szemétszállítás, szennyvíz
Javítási, karbantartási költség
Könyvviteli költségek
Ügyvédi költség
Vízvizsgálati díjak
Munkavédelmi, tűzvédelmi költség
Telefon, internet, posta
Bérleti díj
Személyi jellegű ráfordítások
Bér + járulék
Bevétel
3. Sport és ifjúsági ügyeket is szolgáló létesítmény üzemeltetéséhez
kapcsolódó közfeladatok ellentételezése
Anyagköltség
Alapanyagok költségei
Tisztító és fertőtlenítő szerek
Egyéb anyagok (szerelés, alkatrész)
Vezetékes gáz
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Mutatók

Összeg (ezer Ft)
49.723
13.698
1.691
1.628
1.260
2.892
4.806
1.096
325
26.005
2.695
3.827
1.361
756
3.789
3.143
1.050
159
1.134
8.091
50.017
50.017
39.997
-24.274
7.578
914
887
731
1.720
2.527
661
138
6.771
1.337
1.271
640
319
332
67
479
2.326
13.377
13.377
52.000
14.738
9.130
1.128
1.084
840
1.928

Villamos energia
Vízdíj
Irodaszer, nyomtatvány, munkaruha
Igénybevett szolgáltatások
Szemétszállítás, szennyvíz
Javítási, karbantartási költség
Könyvviteli költségek
Ügyvédi költség
Vízvizsgálati díjak
Munkavédelmi, tűzvédelmi költség
Telefon, internet, posta
Bérleti díj
Személyi jellegű ráfordítások
Bér + járulék
Bevétel
”
Határidők, felelősök:

3.203
729
218
9.477
1.796
1.217
907
504
525
106
756
3.666
21.131
21.131
25.000

Határidő: azonnal
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4. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
Az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
2019. június 18-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező bizottság:

Döntés központi orvosi ügyeleti ellátás biztosítására megkötendő
szerződésről
Takács Gabriella
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 Képviselő-testület 2019. május 30-ai ülésén döntést hozott arról, hogy a beszerzési eljárás eredményeként a
jelenlegi szolgáltatóval a Békés-Medical Egészségügyi Szolgáltató Kft. (1131. Budapest, Topolya utca 4-8.)
szerződést köt egy éves időszakra a központi orvosi ügyeleti ellátás biztosítására. A képviselő testület az eljáráshoz
kapcsolódó szerződés tervezet pontosítását kérte, mely jelen előterjesztés 1. számú mellékleteként kerület
előkészítésre.
A szerződésben rögzítésre került a halottak vizsgálatával kapcsolatos szabályozás, a szolgáltatás díjazása, a
lakosság szám és az ellátási területhez tartozó települések.
Kérem a Tisztelt képviselő-testületet a szerződés tartalmának megismerésére és döntés meghozatalára.

Döntéshozói vélemények
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
Döntési javaslat
"Polgármester felhatalmazása szerződéskötésre"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Egészségügy
Az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Békés-Medical Egészségügyi Szolgáltató Kft.-vel
(1131. Budapest, Topolya utca 4-8.), mint nyertes ajánlattevővel kötendő szerződést 2019. július 1.-2020. június 30.
időhatállyal és az önkormányzat által fizetendő kiegészítő finanszírozási díj 95,6 Ft/lakos/hó összegével, a
következő szövegezéssel fogadja el:
"SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS
ORVOSI ÜGYELET ELLÁTÁSÁRA
tervezet
Mely létrejött egyrészről:
Gyomaendrőd Város Önkormányzata (5500 Gyomaendrőd, Selyem u. 124. sz., adószám: 15725527-2-04,
képviseli: Toldi Balázs polgármester (a továbbiakban Megrendelő),
másrészről:
Cégnév: Békés-Medical Egészségügyi Szolgáltató Kft.
Székhely: 1131 Budapest, Topolya utca 4-8.
Cégjegyzék szám: 01-09-187743
Adószám: 24887865-1-41
Bankszámla szám: 12100011-17614973-00000000
Képviseli: Rédei József
továbbiakban: Szolgáltató
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között alulírott napon és helyen az alábbi feltételek szerint:
1.)

Előzmények:

Gyomaendrőd Város Önkormányzatának kötelező alapfeladatai közé tartozik az ügyeleti ellátás biztosítása. Ennek
érdekében Megrendelő – a folyamatos szolgáltatás biztosítására – 2019. július 1. napjával szerződést kíván kötni a
helyi beszerzési eljárás lefolytatása alatt legkedvezőbb ajánlatot nyújtó Szolgáltatóval.
2.)

A szerződés tárgya:

a.) Megrendelő megrendeli, Szolgáltató elvállalja a jelen szerződésben meghatározott feltételek szerint az ügyeleti
ellátás biztosítását.
b.) Gyomaendrőd város település lakosai, (a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő, továbbiakban NEAK által
finanszírozott lakosság szám alapján) + 10 % településen ideiglenesen tartózkodó népesség, teljes körű felnőtt- és
gyermek központi háziorvosi ügyelet ellátása munkanapokon 16:00 órától másnap reggel 8:00 óráig. A heti
pihenőnapokon és a munkaszüneti napokon, továbbá munkanap áthelyezés esetén az érintett szombatokon az
ügyelet időtartama reggel 8:00 órától a következő munkanap reggel 8:00 óráig tart.
A központi orvosi ügyeleti tevékenység az alábbi települések közigazgatási területére terjed ki:
Gyomaendrőd, Mezőberény, Köröstarcsa, Kamut, Csárdaszállás, Hunya, Dévaványa, az alábbi struktúrában:
Gyomaendrőd központban folyamatosan az ügyeleti idő alatt (munkanapokon 16:00 órától másnap reggel 8:00
óráig. A heti pihenőnapokon és a munkaszüneti napokon, továbbá munkanap áthelyezés esetén az érintett
szombatokon az ügyelet időtartama reggel 8:00 órától a következő munkanap reggel 8:00 óráig): 1 orvos, 1 nővér, 1
gépkocsivezető
Mezőberény alközpontban folyamatosan az ügyeleti idő alatt (munkanapokon 16:00 órától másnap reggel 8:00 óráig.
A heti pihenőnapokon és a munkaszüneti napokon, továbbá munkanap áthelyezés esetén az érintett szombatokon
az ügyelet időtartama reggel 8:00 órától a következő munkanap reggel 8:00 óráig): 1 mentőtiszt, 1 gépkocsivezető
Dévaványa telephelyen folyamatosan az ügyeleti idő alatt (munkanapokon 15:00 órától másnap reggel 7:00 óráig. A
heti pihenőnapokon és a munkaszüneti napokon, továbbá munkanap áthelyezés esetén az érintett szombatokon az
ügyelet időtartama reggel 7:00 órától a következő munkanap reggel 7:00 óráig): 1 mentőtiszt vagy diplomás ápoló, 1
gépkocsivezető (ápolói végzettséggel).
c.) A Szolgáltató kijelenti, hogy az ügyeleti tevékenység szervezése során a 4/2000. (II. 25.) EüM rendelet 11. § (4)
bekezdésében meghatározott képesítéssel rendelkező orvost és a 12. § (1)-(2) bekezdésében meghatározott
szakképesítéssel rendelkező, megfelelő létszámú alkalmazottat foglalkoztat.
3.)

Fő finanszírozási és fizetési feltételek:

A Szolgáltatót szolgáltatásának ellenértéke az alábbiak szerint illeti meg:
a.) a Szolgáltató az Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelővel (továbbiakban: NEAK) közvetlenül köt finanszírozási
szerződést, aki a szolgáltatás ellenértékét az abban meghatározott feltételekkel és határidőben fizeti meg.
b.1.) Megrendelő a Szolgáltató részére a 3.b.2.) pontban meghatározott összegű ellenszolgáltatást biztosít, utólag
megfizetve a Szolgáltató által kiállított számla alapján, átutalással, a havi teljesítést követő 30 napos fizetési
határidőn belül, figyelemmel a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdéseire.
b.2.) A Megrendelő a Szolgáltatónak az orvosi ügyeleti szolgálat ellátásáért fizetendő díja havonta bruttó 95,6
Ft/lakos/hó.
A Megrendelő a havi díjat a Szolgáltató által tárgyhónapot követő hónapban kiállított és a Megrendelőnek
megküldött számla alapján fizeti meg a Gránit Bank Zrt. pénzintézetnél vezetett 1210011-17614973-00000000
számú számlájára történő átutalással.
c.) Amennyiben a feladatellátásra a NEAK által biztosított finanszírozás összege emelkedik, úgy a Megrendelő által
fizetett havi díj összege annyival csökken, amennyivel a NEAK által biztosított finanszírozás emelkedik. A NEAK által
biztosított finanszírozás csökkenése esetén ugyanakkor a Szolgáltató nem tarthat igényt az Önkormányzat által
fizetendő díj növelésére.
4.)

A szolgáltatás tartalma:

a.) A Szolgáltató az ügyelet ellátásának időtartama alatt köteles gondoskodni arról, hogy az ügyeletet igénybe vevő
betegek az egészségi állapotuknak megfelelően sürgős esetben a megfelelő egészségügyi intézménybe kerüljön
beszállításra. A Szolgáltató az egészségügyi szolgáltatásra vonatkozó jogszabályok szerint köteles az
adminisztrációt és betegdokumentációt folyamatosan és naprakész állapotban tartani és szükség esetén a
Megrendelőt tájékoztatni.
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b.) A Megrendelő jogosult a Szolgáltató pedig köteles a teljeskörű felnőtt- és gyermek háziorvosi ügyeleti szolgálatról
Gyomaendrőd Város lakosait és háziorvosait tájékoztatni. A Szolgáltató köteles a panaszkezelési eljárási rendben
meghatározottak szerint havonta az Önkormányzati díjfizetésre vonatkozó számla megküldésével egyidejűleg,
írásban tájékoztatni a Megrendelőt a megelőző hónapban az ügyeleten megjelent összes betegek számáról és az
általa elismert panaszok számáról.
c.) A Szolgáltató köteles arra, hogy amennyiben az ügyeleti szolgáltatás során a teljesítésben közreműködő
szakszemélyzet személyi összetételében változás következik be, akkor a szolgáltatásba újonnan bevont személyek
esetében is be kell nyújtani a Megrendelő részére a feladat ellátásához szükséges, és jogszabályban meghatározott
szakmai alkalmasságot igazoló dokumentumokat.
d.) Figyelembe véve, hogy a szolgáltatás helyeként megjelölt ügyeletként használt épületrész berendezésekkel és
felszerelésekkel együtt a Megrendelő tulajdonát képezi, továbbá mivel az épületben 2 db háziorvosi rendelő és 1 db
fogorvosi rendelő is működik, a Szolgáltató köteles betartani az egészségügyi, balesetvédelmi, vagyonvédelmi és
tűzvédelmi szabályokat.
e.) A Szolgáltató köteles a Megrendelő írásban megküldött kérésére az ügyeleti szolgáltatás teljesítéséről 15
napon belül írásban beszámolni, ezen túl külön írásbeli felszólítás nélkül a jelen pont alapján tárgyévről a tárgyévet
követő év január 31-ig írásbeli beszámolót készíteni, melyet a Megrendelő képviselője köteles a Képviselő-testület
következő, esedékes ülése elé terjeszteni.
f.)
A Szolgáltató tudomásul veszi, hogy a szolgáltatási szerződés alapján végzett tevékenysége során a
Megrendelőnek vagy harmadik személyeknek kárt okoz, köteles azt megtéríteni.
5.)

A szerződés időtartama:

A Felek jelen szerződést 2019. július 1. napjától kezdődő, határozott időtartamra kötik azzal:
Szolgáltató teljes körű felnőtt- és gyermek háziorvosi ügyeletet a Megrendelő által kiírt – szolgáltatásra vonatkozó –
2020. június 30. napjáig.
6.)

A Megrendelő kötelezettségei:

a.) A Megrendelő a jelen szerződés hatálybalépésekor az ügyeleti szolgálat biztosításához a szerződés teljes
időtartama alatt ingyenes használatra átadja a Megrendelő tulajdonában álló 5500 Gyomaendrőd, Fő út 3. szám
alatti, 5008/2/A/1 hrsz alatt bejegyzett, 247,31 m2 alapterületű, orvosi ügyelet ellátására alkalmas épületrészt, az
ahhoz tartozó berendezési és felszerelési tárgyakat.
b.) A szerződés hatálybalépésével, illetve az ügyeleti szolgálat megkezdéséig a Megrendelő jegyzőkönyv felvétele
mellett átadja a Szolgáltatónak az ingatlan alaprajzáról készült leírást, valamint a berendezési és felszerelési
tárgyakat ( leltárív szerint).
c.)
A Megrendelő a Városi Egészségügyi Intézményén keresztül biztosítja a közüzemi szolgáltatások elérését,
valamint a telefon- és internet használatot.
7.)

A Szolgáltató kötelezettségei:

a.) A Szolgáltató a szolgáltatás díjából köteles biztosítani az ügyeleti szolgáltatással kapcsolatos valamennyi
költséget, valamennyi személyi és dologi költséget, az egészségügyi szolgáltatások nyújtásához szükséges szakmai
minimumfeltételekről szóló 60/2003. (X. 20.). ESZCSM rendeletben előírt szakmai minimumfeltételek biztosításához,
pótlásához szükséges költségeket.
b.) A Szolgáltató a Megrendelő által átadott ingatlant és eszközöket köteles a jó gazda módjára kezelni, azokon az
állagmegóváshoz szükséges karbantartási munkát elvégezni. Az elhasználódott berendezések pótlásáról, valamint
jogszabályváltozásból adódóan a műszerezettségre vonatkozó minimumfeltételekről a 60/2003. (X. 20.) ESZCSM
rendelet alapján, a Szolgáltató köteles gondoskodni a saját költsége terhére.
c.)
Köteles továbbá a megjelölt orvostechnikai eszközök kötelező felülvizsgálatát elvégeztetni, az esetleges
javíttatásról a kiadott jegyzőkönyv alapján gondoskodni. A Szolgáltató köteles gondoskodni a tevékenység
végzésével kapcsolatos gyógyszer, szakmai anyag, eszköz, gépjármű, nyomtatványok, illetve minden egyéb eszköz,
– mely a szolgáltatás végzéséhez feltétlenül szükséges – folyamatos biztosításáról, használatáról.
d.) A Szolgáltató köteles az átadott épületrész helyiségeinek, és az épülethez tartozó földterület, valamint a külső
terek (pl.: járda, lépcső, rámpa) tisztán tartásáról, csúszásmentesítéséről gondoskodni.
e.) A Megrendelő kiköti, hogy a leltár szerint átadott eszközöket, felszereléseket a Szolgáltató kizárólag az
egészségügyi szolgáltatás érdekében, a szolgáltatás helyén használhatja. Az átadott felszerelések és eszközök
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használhatóságát a szerződés teljes időtartama alatt a Szolgáltatónak folyamatosan biztosítani kell. (Szükséges
pótlás.)
f.)
A Szolgáltató köteles megtéríteni a Városi Egészségügyi Intézmény részére az ügyeleti tevékenység
biztosításával felmerült közüzemi költségeket, az alábbiak szerint:
- A Szolgáltató a közüzemi szolgáltatókkal önállóan köteles szerződést kötni a következő szolgáltatások
tekintetében: elektromos áram, szemétszállítás.
- A Városi Egészségügyi Intézmény közvetített szolgáltatásként továbbszámlázza a Szolgáltató részére az épület
teljes egészére mért vízfogyasztás 38,4%-át, és a teljes mért gázfogyasztás 55%-át.
- Ezen kívül a 66/386-520 számú telefon, valamint az internet használatra vonatkozóan a Szolgáltató tudomásul
veszi, hogy a szolgáltatások előfizetője a Városi Egészségügyi Intézmény, a számlafizető pedig a Szolgáltató.
g.) A Szolgáltató köteles a szerződés hatálybalépésétől számított időponttól kezdődően az orvosi ügyelet ellátására
szolgáló épületrészre, berendezési és felszerelési tárgyakra a jelenleg érvényes, vagyonbiztosítás arányos
részének összegét megtéríteni, mely biztosítási összeget Megrendelő továbbszámláz Szolgáltató részére, a saját
eszközeire, felszereléseire pedig megfelelő biztosítást kötni.
h.) A Szolgáltató köteles tűrni, hogy a Megrendelő, illetve a Megrendelő megbízottja (Városi Egészségügyi
Intézmény munkatársa) előzetes értesítést követően az ügyeleti szolgálat zavarása nélkül ellenőrzi az átadott
épületrész, berendezési és felszerelési tárgyak, valamint az épülethez tartozó földterület használatát, azok
karbantartását, valamint a szerződésben vállalt kötelezettségek teljesítését.
i.) Amennyiben az ügyeletet ellátó személy nem munkára képes állapotban jelenik meg, vagy ilyen állapotba kerül,
a Megrendelő bejelentése alapján Szolgáltató köteles legfeljebb 2 órán belül gondoskodni arról, hogy az ügyeletet a
továbbiakban munkára képes állapotban lévő személy lássa el.
j.) Felek megállapodnak, hogy a Térségi Szociális Gondozási Központ Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya
intézmény bentlakásos egységében bekövetkezett haláleset során a helyszíni halott-vizsgálatot végző orvos
legkésőbb az értesítését követő 2 órán belül a helyszíni halott-vizsgálatot megkezdi.
k.) Felek megállapodnak abban, ha a gyomaendrődi központi orvosi ügyeletről az orvosnak bármilyen okból
Mezőberény vagy Dévaványa ellátási területre kell vonulnia, az ott szolgálatot teljesítő mentőtisztnek az orvos
visszaérkezéséig meg kell jelennie a gyomaendrődi központban.
l.) A Szolgáltató köteles betartani a tevékenységre vonatkozó mindenkori jogszabályokat, különös tekintettel az
alábbiakra:
- Az orvosi ügyeletre vonatkozó törvények, kormányrendeletek és miniszteri rendeletek
- Az Egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény
- A Kötelező Egészségbiztosításról szóló 1997. évi LXXXIII. törvény végrehajtásáról szóló 217/1997. (XII. 1.)
Korm. rendelet
- Az Egészségügyi tevékenység végzésének egyes kérdéseiről szóló 2003. évi LXXXIV. törvény
- Az Egészségügyi szolgáltatások egészségbiztosítási alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól
szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rend.
- Az Egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeiről, valamint a működési engedélyezési
eljárásáról szóló 96/2003. (VII. 15.) Korm. rend.
- Az Egészségügyi szolgáltatások nyújtásához szükséges minimum feltételekről szóló 60/2003. (X. 20.) ESZCSM.
r.
- Az Egészségügyi ellátás folyamatos működtetésének egyes szervezeti kérdéseiről szóló 47/2004. (V. 11.)
ESZCSM. rend.
- Az Orvostechnikai eszközökről szóló 4/2009. (III. 17.) EüM. rend.
- A Háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II. 25.) EüM. rend.
- A halott vizsgálatról és a halottakkal kapcsolatos eljárásról szóló 351/2013. (X. 4.) Korm. rendelet.
8.)

Szerződést biztosító mellékkötelezettségek:

Az ügyelet késedelmes megkezdése, az ügyelet megszakítása, vagy az ügyeletnek az előírt idő előtt történő
befejezése esetén napi 50.000,- Ft késedelmi kötbért köteles fizetni. Ezen kívül köteles megfizetni a kötbéren felül a
Megrendelő igazolt kárát.
Hibás teljesítési kötbért kell fizetni, ha a panaszkezelési eljárásrendben meghatározott nyilvántartásban rögzített és
elismert panaszok száma az adott hónapban eléri a hónapban az összes, ügyeleten megjelent betegek 10 %-át.
Ebben az esetben a kötbér az adott hónap szolgáltatási díjának 0,5 %-a.
9.)

Hatálybalépés:
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A jelen szolgáltatási szerződés 2019. július 1. napján lép hatályba. Ez a nap a szolgáltatás megkezdésének a napja.
A Szolgáltató eddig az időpontig köteles bemutatni a Megrendelőnek a szolgáltatás végzéséhez szükséges
működési engedélyt, valamint egyéb hatósági engedélyeket.
Szolgáltató képviselője kijelenti, hogy a Szolgáltató a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény (a
továbbiakban: Nvt.) 3. § (1) bekezdés 1. pontja szerinti átlátható szervezetnek minősül. A Szolgáltató a
nyilatkozatban foglaltak változása esetén arról haladéktalanul köteles a Megrendelőt tájékoztatni. A valótlan tartalmú
nyilatkozat alapján a Megrendelő a szerződést felmondja vagy – ha a szerződés teljesítésére még nem került sor – a
szerződéstől eláll. (Ávr. 50. § (1a) bekezdés)
10.) A szerződés megszűnése:
a)

Felek a jelen szolgáltatási szerződést közös megegyezéssel írásban bármikor megszüntethetik.

b) A Megrendelő a szerződést rendkívüli felmondással, azonnali hatállyal írásban megszüntetheti, amennyiben a
Szolgáltató az egészségügyi szolgáltatást nem a jelen szerződésben foglaltak szerint végzi, a rendelkezésére
bocsátott vagyont nem az ügyeleti ellátás teljesítésére használja, az ügyeleti szolgáltatás végzését jogellenesen
másnak átengedi, az ügyeleti szolgálathoz biztosított épületrész használatát jogellenesen másnak átengedi, valamint
a karbantartással kapcsolatos feladatokat elmulasztja. A felmondás feltétele, hogy a Megrendelő a szerződésszerű
teljesítésre a Szolgáltatót írásban felszólítsa, és annak a Szolgáltató haladéktalanul nem tesz eleget.
c) A Szolgáltató jogosult a szerződést írásban rendkívüli felmondással, azonnali hatállyal megszüntetni, ha a
Megrendelő szerződésszerű teljesítésére történő írásbeli felhívást követő 30 napon belül a Megrendelő a
szolgáltatásért fizetendő díjat nem a szerződés 3. b) pontjában meghatározottak szerint biztosítja, az épületrész
esetlegesen rendeltetésszerű használatát veszélyeztető hibát a Szolgáltató írásbeli értesítését kézhezvételét követő
15 napon belül a szükséges intézkedést nem teszi meg, és a hibát 60 napon belül nem hárítja el.
d) Megrendelő a szerződést rendes felmondással a Szolgáltatóhoz intézett írásbeli, egyoldalú nyilatkozatával 60
napos felmondási határidővel megszüntetheti.
e.1.) A Megrendelő jogosult és egyben köteles a szerződést felmondani – ha szükséges olyan határidővel, amely
lehetővé teszi, hogy a szerződéssel érintett feladata ellátásáról gondoskodni tudjon – ha
e.2.) a szolgáltatást többségi befolyása alatt álló gazdálkodó szervezete útján látja el,
f) A Szolgáltató köteles a szerződés megszűnésével egyidejűleg a jegyzőkönyv szerint átvett eszközöket az
átadáskori állapotnak megfelelően átadni, figyelembe véve az időközben bekövetkezett amortizációt.
11.) Illetékesség kikötése:
Jelen szerződésből adódó vitákat a felek kötelesek elsősorban békés tárgyalások útján rendezni. Arra az esetre,
amennyiben ez nem vezet eredményre a felek hatáskörtől függően kikötik a Szarvasi Járásbíróság, illetve a Gyulai
Törvényszék kizárólagos illetékességét.
A jelen szolgáltatási szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk-ról szóló 2013. évi V. törvény, a
szolgáltatás ellátását érintő jogszabályok rendelkezései az irányadók.
Jelen szolgáltatási szerződést a felek áttanulmányozták, azt elfogadják, és mint akaratukkal mindenben egyezőt,
aláírják.
A szerződés mellékletét képezi:
Szolgáltató részére használatba adandó felszerelések leltári listája,
Szolgáltató panaszkezelési szabályzata
Kelt.: …………………, 2019. év ………. hó …. nap

…………………, 2019. év ………. hó …. nap

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

…………………………………..
Szolgáltató
Rédei József
Ügyvezető
Békés-Medical Kft.
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Ellenjegyzi:
…………………………………..
Pap-Szabó Katalin
Jegyző

…………………………………..
Szilágyiné Bácsi Gabriella
Pénzügyi Osztályvezető

"
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
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5. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
Az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
2019. június 18-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező bizottság:

Óvodák nyári nyitva tartása
Albert Ildikó
Toldi Balázs polgármester
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
A közhasznú társaságok fenntartásában lévő óvodák tájékoztatták a Tisztelt Képviselő-testületet az óvodák nyári
nyitva tartásáról.
A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 94. §-ának (2) bekezdése
kimondja, hogy a települési önkormányzat biztosítja a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátásokat,
szervezi és közvetíti a máshol igénybe vehető ellátásokhoz való hozzájutást. Emellett a nemzeti köznevelésről szóló
2011. évi CXC. törvény 4. §-ának 19. pontja meghatározza az óvodákra vonatkozó nevelési évet, amely szeptember
1-től a következő év augusztus 31-ig tartó időszak, ez alapján az óvodai intézmények fenntartóinak fenti időszakban
biztosítani kell az óvodáskorú gyermekek óvodai ellátását.
A Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda nyári nyitva tartásának szüneteltetése az alábbiak szerint
alakul, melyet a Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Települési Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa, mint az
Óvoda fenntartója 8/2019. (II. 14.) határozatával elfogadott:
Feladat-ellátási hely

Zárás első napja Zárás utolsó
napja
Százszorszép Óvoda, 2019. augusztus 2019. augusztus
5500 Gyomaendrőd, 12.
30.
Kossuth u. 7.
Margaréta Óvoda
2019. június17.
2019. augusztus 9.
5500 Gyomaendrőd,
Jókai M. u. 4.
Csemetekert Óvoda 2019. június17.
2019. augusztus
5502 Gyomaendrőd,
30.
Blaha L. u. 8.
Napraforgó Óvoda
2019. június17.
2019. augusztus
5621 Csárdaszállás,
30.
Kossuth u. 23.

Zárás időtartama

Ellátást biztosító óvoda

3 hét

Margaréta Óvoda
Gyomaendrőd, Jókai M. u. 4.

8 hét

Százszorszép Óvoda,
Gyomaendrőd, Kossuth út 7.

11 hét

Százszorszép Óvoda
Gyomaendrőd, Kossuth L. út
7.
Margaréta Óvoda
Gyomaendrőd, Jókai M. u. 4.,
Százszorszép Óvoda,
Gyomaendrőd, Kossuth u. 7.

11 hét

A városban lévő intézmények a fenti jogszabályhely figyelembe vételével az alábbiak alapján kérik a Képviselőtestületet, hogy szíveskedjen az óvodai nyitva tartást tudomásul venni.
A közhasznú társaságok fenntartásában működő óvodák vezetői tájékoztatják az Önkormányzatot, hogy az általuk
működtetett óvodák nyári nyitva tartásának szüneteltetése az alábbi időpontokban lesz:
Óvoda
Vásártéri –Szivárvány Óvoda
Selyem úti – Gyermekliget Óvoda
Tulipános Óvoda

Nyitva tartás szünetel
július 8. – július 26.
augusztus 5. – augusztus 16.
július 8. - augusztus 16.

Az ellátást igénylő gyermekeket
fogadó óvoda
- intézményen belül megoldja
(bölcsőde zárva tartása: július 29. –
augusztus 9.)
- Selyem úti - Gyermekliget Óvoda
Vásártéri –Szivárvány Óvoda
Selyem úti – Gyermekliget Óvoda
(július 8. – július 31.)

Az óvodavezetők az intézmények zárva tartásának megtervezésekor felmérték a szülői igényeket, a táblázat
harmadik oszlopában jeleztük, hogy a zárva tartás alatt melyik óvoda fogadja az óvodai feladat-ellátást igénylő
gyermekeket.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, szíveskedjen megtárgyalni az előterjesztést és azt a döntési javaslat szerint
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elfogadni.
Döntéshozói vélemények
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
Döntési javaslat
"Óvodák nyári nyitva tartása"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Intézményirányítás
Az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról
szóló 1997. évi XXXI. törvény 94 §-ának (2) bekezdésében foglaltak figyelembevételével a közhasznú társaságok
fenntartásában működő óvodák 2019. évi nyári nyitva tartásának szüneteltetését az alábbiak szerint tudomásul
veszi:
Óvoda
Vásártéri –Szivárvány Óvoda
Selyem úti – Gyermekliget Óvoda
Tulipános Óvoda

Nyitva tartás szünetel
július 8. – július 26.
augusztus 5. – augusztus 16.
július 8. - augusztus 16.

Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
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Az ellátást igénylő gyermekeket
fogadó óvoda
- intézményen belül megoldja
(bölcsőde zárva tartása: július 29. –
augusztus 9.)
- Selyem úti - Gyermekliget Óvoda
Vásártéri – Szivárvány Óvoda
Selyem úti – Gyermekliget Óvoda
(július 8. – július 31.)

6. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
Az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
2019. június 18-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező bizottság:

Köznevelési feladat ellátásához ingó és ingatlan vagyon biztosítása
Csényi István
Toldi Balázs polgármester
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság, Pénzügyi,
Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság, Ügyrendi,
Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
A köznevelési feladatot ellátó Gyomaendrődi Kner Imre Gimnázium és Kollégium fenntartói jogát a Szeged-Csanádi
Egyházmegye a 2014. június 30. napján aláírt megállapodás alapján átvette a Klebersberg Intézményfenntartó
Központtól és egyúttal az önálló költségvetési szervként működő intézménye telephelyeiként, Szent Gellért Katolikus
Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium néven tartja fenn.
Ezt követően Gyomaendrőd Város Önkormányzata és Szeged-Csanádi Egyházmegye közt megállapodás jött létre
az intézmény működtetésére. A felek megállapodnak, hogy a 674 hrsz-ú, természetben a Gyomaendrőd Hősök út 43
szám alatti, továbbá a 687. hrsz-ú természetben Gyomaendrőd Hősök út 39. sz. alatti ingatlanok vonatkozásában az
Önkormányzat, ingyenesen a köznevelési szerződés érvényességi idejére szóló használati jogot biztosított az
átvevő Egyházmegye részére. A vagyont kizárólag a közfeladat ellátása céljából adta az átvevő használatába az
Önkormányzat.
A jogviszony időtartama alatt 2016. évben 674 hrsz.-ú, Gyomaendrőd, Hősök útja 43. szám alatti ingatlan területén
lévő könyvtár épület, illetve a 687 hrsz.-ú, Gyomaendrőd, Hősök útja 39. szám alatti ingatlan területén lévő „Pintérház”, a leánykollégium és a nevelői kisház épületei visszakerültek az Önkormányzat kezelésébe.
Jelenleg az Egyházmegye a kétszintes 2164 m2 hasznos alapterületű oktatási épületet, a hozzátartozó 298 m2
hasznos alapterületű tornatermet, a 211 m2 hasznos alapterületű műhely-raktár épületet, a 31 m2 hasznos
alapterületű garázs és melléképületet, a sportpályát és lelátót, valamint az udvaron közlekedést biztosító szilárd
burkolattal ellátott építményeket használja.
Az Egyházmegye és az Önkormányzat között öt évvel ezelőtt létrejött közoktatási megállapodás és az
ingatlanhasználati szerződés 2019. augusztus 31. napjával lejár.
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC törvény(továbbiakban: köznevelési törvény)változása miatt a
következő időszakra az Egyházmegye és az Önkormányzat már köznevelési szerződést nem köthet, de az
intézmény Egyházmegye által történő működtetése érdekében az ingatlan használatára a szerződés megkötése
szükséges.
A köznevelési törvény alapján az egyházi köznevelési intézménynek rendelkeznie kell a nevelési-oktatási intézmény
működtetéséhez legalább öt nevelési évre az ingatlan használati jogával.
Ezért az Egyházmegye kéri az ingatlan újabb 5 évre történő használatára a szerződés megkötését.
A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény a nemzeti vagyon kezelése, hasznosítása tekintetében az
alábbiak szerint rendelkezik.
1.
A nemzeti vagyon hasznosítására vonatkozó szerződés csak természetes személlyel vagy átlátható
szervezettel köthető. A hasznosításra irányuló szerződés határozatlan vagy legfeljebb 15 éves határozott időre
köthető, amely időszak egy alkalommal legfeljebb 5 évvel meghosszabbító abban az esetben, ha a hasznosításra
jogosult valamennyi kötelezettségét szerződésszerűen, késedelem nélkül teljesítette. E bekezdés szerinti korlátozás
nem vonatkozik az állammal, költségvetési szervvel, önkormányzattal vagy önkormányzati társulással kötött
szerződésre.
2.
Nemzeti vagyon ingyenesen kizárólag közfeladat ellátása, a lakosság közszolgáltatásokkal való ellátása,
valamint e feladatok ellátásához szükséges infrastruktúra biztosítása céljából az ahhoz szükséges mértékben
hasznosítható, valamint adható vagyonkezelésbe.
Figyelemmel a köznevelési állami feladatellátásra javaslom a Gyomaendrőd Hősök út 39. szám alatti (687 hrsz-ú)
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ingatlanon lévő kétszintes 2164 m2 hasznos alapterületű oktatási épület, a hozzátartozó 298 m2 hasznos
alapterületű tornaterem, a 211 m2 hasznos alapterületű műhely-raktár épület, a 31 m2 hasznos alapterületű garázs
és melléképület, a sportpálya és lelátó, valamint az udvaron közlekedést biztosító szilárd burkolattal ellátott
építmények ingyenes használatba adását 5 év határozott időtartamra a Szeged-Csanádi Egyházmegye részére a
nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény feltételei mellett.
Kérem a Képviselő-testülettől az előterjesztés megtárgyalását és a döntési javaslat elfogadását.
Döntéshozói vélemények
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
Döntési javaslat
"Megállapodás ingó és ingatlan vagyon használatára"
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 a Szent Gellért Katolikus Általános Iskola és
Gimnázium (Gyomaendrőd, Selyem út 124. szám, OM-azonosító: 028300), Gyomaendrőd, Hősök út 39. szám alatti
telephelye működtetése érdekében az ingatlan és ingó vagyon használatára az alábbi megállapodás tervezetet
javasolja elfogadásra az intézményt fenntartó Szeged-Csanádi Egyházmegye részére.
Megállapodás
ingatlan és ingó vagyon használatára közfeladat ellátása érdekében
(tervezet)
amely létrejött egyrészről
Gyomaendrőd Város Önkormányzata (székhely: Gyomaendrőd Selyem út 124. szám, statisztikai számjele:
15725527-8411-321-04, képviseli: Toldi Balázs polgármester), a továbbiakban, mint tulajdonos
másrészről
a Szeged-Csanádi Egyházmegye (székhely: Szeged Aradi vértanúk tere 2. szám, képviseli: dr. Kiss-Rigó László
szeged-csanádi püspök), a továbbiakban, mint használó
között a Szent Gellért Katolikus Általános Iskola és Gimnázium (Gyomaendrőd, Selyem út 109. szám, OMazonosító: 028300), Gyomaendrőd, Hősök út 39. szám alatti telephelye működtetése érdekében az alulírott napon a
következő feltételek szerint.
Előzmények:
Gyomaendrőd Város Önkormányzata és Szeged-Csanádi Egyházmegye közt megállapodás jött létre gimnáziumi
nevelés-oktatás feladatai ellátására. A felek megállapodtak, hogy a 674 hrsz-ú, természetben a Gyomaendrőd
Hősök út 43. szám alatti, továbbá a 687 hrsz-ú természetben Gyomaendrőd Hősök út 39. sz. alatti ingatlanok
vonatkozásában az Önkormányzat ingyenesen a köznevelési szerződés érvényességi idejére szóló használati jogot
biztosított az átvevő Egyházmegye részére. A vagyont kizárólag a közfeladat ellátása céljából adta használatba az
Önkormányzat.
Az Egyházmegye és az Önkormányzat között öt évvel ezelőtt létrejött közoktatási megállapodás és az
ingatlanhasználati szerződés 2019. augusztus 31. napjával lejár.
A Szerződő Felek jelen megállapodás előzményeként rögzítik, hogy közös céljuk, hogy az oktatási intézmény
működéséhez az ingatlan és ingó vagyon biztosítva legyen.
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Felek jelen használati megállapodást a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény (Nvtv.) valamint a
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény alapján kötik.
A fenti előzmények figyelembevételével a Felek az alábbi megállapodást kötik.
1. Önkormányzat kizárólagos tulajdonát képezi a Gyomaendrőd, belterület a 687. hrsz-ú természetben
Gyomaendrőd Hősök út 39. sz. alatti ingatlan.
2. Szerződő felek rögzítik, hogy a köznevelési intézmény feladatainak ellátásához a tulajdonos a kétszintes 2164 m2
hasznos alapterületű oktatási épületet, a hozzátartozó 298 m2 hasznos alapterületű tornatermet, a 211 m2 hasznos
alapterületű műhely-raktár épületet, a 31 m2 hasznos alapterületű garázs és melléképület, a sportpálya és lelátó,
valamint az udvaron közlekedést biztosító szilárd burkolattal ellátott építményeket, valamint a 2014. június 19.
napján kelt megállapodás alapján átadott ingó vagyon ingyenes használatát biztosítja a használó részére
köznevelési közfeladat ellátása céljából.
3. Szerződő felek megállapodnak továbbá, hogy a használó köteles írásban a fenntartói jogának megszűnéséről 8
napon belül értesíteni a tulajdonost.
4. A tulajdonos a 2. pontban leírt vagyont kizárólag a közfeladat ellátása céljából adja használatába.
5. A használat joga az Egyházmegyét 2019. szeptember 1. napjától 5 év határozott időtartamban illeti meg.
6. Szerződő felek rögzítik, hogy 2. pontban részletezett ingatlan és ingó vagyon a használó birtokában van, ezért
nem szükséges a külön birtokba adás. Az épületek használata során az áram, a gáz és víz, szennyvíz közművek
díjait a szolgáltatók a szolgáltatási szerződések alapján a használónak számlázzák.
7. A használó az ingatlanon építési-átalakítási munkálatokat csak a tulajdonos előzetes írásos hozzájárulása alapján
végezhet, ide nem értve a szokásos javítási, karbantartási munkákat.
8. A használó tudomásul veszi, hogy az ingatlanon végzett értéknövelő beruházásának megtérítésére sem a
használat időtartama alatt, sem annak megszűnését követően jogalap nélküli gazdagodás vagy más jogcímen igényt
nem tarthat.
9. A használó a használatba vett ingatlanban a tevékenységét saját felelősségére végzi. Köteles ehhez az illetékes
szakhatóságoktól a szükséges engedélyeket beszerezni és az előírt munkálatokat saját költségén elvégezni. A
szükséges felújítások, karbantartások és az állagmegóvással kapcsolatos valamennyi munkálatok elvégzésének
kötelezettsége és a költségek teljes mértékben történő viselése használót terheli. Használó köteles a
vagyonelemeket rendeltetésüknek megfelelően használni, saját költségén fenntartani és állagát megóvni. Az
üzemeltetés során történő természetes elhasználódások pótlása – saját költségén – a használó kötelezettsége.
10. A Használó jelen megállapodás megszűnésekor
rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban visszaadni.

vagy

felbontásakor

köteles

a

vagyonelemeket

11. A megállapodás az alábbi esetekben szűnik meg:
a) a használó fenntartói joga a köznevelési intézmény vonatkozásában megszűnik,
b) a tulajdonos által történő rendkívüli felmondás esetén, melynek okai a következők lehetnek:
- a használó a megállapodásba vállalt lényeges kötelezettségeit felszólítás ellenére - az abban megjelölt határidőn
belül - nem teljesíti;
- a használó vevő a vagyont nem a jelen megállapodásban meghatározottak szerint használja;
- a használó a vállalt köznevelési közfeladatot nem látja el;
- az Nvtv. 11. § (12) bekezdésében meghatározott ok.
12. A megállapodás megszűnése esetén a használó köteles a birtokában lévő ingó és ingatlan vagyont a tulajdonos
birtokába visszaadni. Amennyiben a megállapodás megszűnése a 11. pont a) pontja alapján történik, a visszaadás
időpontja a fenntartói jog megszűnésének napja.
Amennyiben a megállapodás a tulajdonos rendkívüli felmondása miatt szűnik meg, abban az esetben a rendkívüli
felmondás bejelentését követő augusztus 31-én köteles a használó a vagyont a tulajdonosnak visszaadni. Az ingó
vagyont vagyonleltár alapján, míg az ingatlant állapotfelmérés mellett legalább az átadás kori műszaki állapotában
köteles visszaadni.
13. A jelen megállapodás körében kapcsolattartó személyek:
A tulajdonos részéről:

- név: Csényi István
- cím: Gyomaendrőd, Selyem út 124
- e-mail cím: csenyi@gyomaendrod.hu
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- telefon:581- 232
A használó részéről:

- név: Barabás Hunorné
- cím: Szeged, Aradi vértanúk tere 2.
- e-mail cím: szegekif@katolikus.hu
- telefon/fax: 06/20/448-5030

14. A használó a tulajdonosi ellenőrzést köteles tűrni, az ellenőrzés érdekében kötelezhető minden közérdekből
nyilvános adat, valamint – a személyes adatok védelmére vonatkozó szabályok megtartásával – az önkormányzati
vagyonra és a használatra vonatkozó adat szolgáltatására és okirat bemutatására.
15. A megállapodásra egyebekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, a nemzeti vagyonról szóló
2011. évi CXCVI. törvény és a vonatkozó jogszabályok előírásai az irányadók.
Szerződő felek megállapítják, hogy Gyomaendrőd Város Önkormányzata Képviselő- testülete a …/2019 .(…) sz.
önkormányzati képviselő-testületi határozatával, …………. …………………… a … sz. határozatával a jelen
megállapodás szövegét jóváhagyta, és felhatalmazta a képviselőket annak aláírására.
…………, 2019. ……………..…

Toldi Balázs
polgármester
Gyomaendrőd Város Önkormányzat

dr. Kiss-Rigó László
szeged-csanádi püspök
Szeged-Csanádi Egyházmegye

Ellenjegyzem:

Ellenjegyzem:

................................................................................................................................................................................................
Önkormányzat
Egyházmegye
A Képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy az oktatási intézmény használatában álló vagyonelemek
tárgyában járjon el a Szeged-Csanádi Egyházmegyénél, és a megállapodást kösse meg.
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
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7. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
Az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
2019. június 18-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező bizottság:

Beszámoló a helyijárat 2018. évi üzemeltetéséről
Ambrózi Erzsébet, Pardi László osztályvezető
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 „Gyomaendrőd Város közigazgatási területén végzendő helyi közúti személyszállítás közszolgáltatási szerződés
keretében történő ellátása” tárgyában 2017-ben kiírt pályázati eljárásban a Mobilbusz Közlekedési Kft. tette a
legkedvezőbb ajánlatot, így a közszolgáltatási szerződés 2017. július 31-án aláírásra került.
A közszolgáltatási szerződés 8. pontja alapján a szolgáltató elkészítette a 2018. évre vonatkozó beszámolóját.
A beszámolót a csatolt melléklet tartalmazza.
Kérem a Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására.
Döntéshozói vélemények
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
Döntési javaslat
"Beszámoló elfogadása"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Közlekedés
Az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Mobilbusz Közlekedési Kft. által elkészített
Gyomaendrőd város helyi közlekedésével összefüggő 2018. évi közszolgáltatási feladatainak ellátásáról szóló
beszámolót elfogadja.
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
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8. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
Az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
2019. június 18-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező bizottság:

Gyomaendrőd Csárdaszállás Hunya Települési Önkormányzati Társulás
Társulási Tanács munkájának ismertetése
Keresztesné Jáksó Éva osztályvezető
Toldi Balázs polgármester
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
2013. július 1. napjával a Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Intézményi Társulás jogutódjaként megalakult a
Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás, mely önálló jogi személyiséggel
rendelkezik.
A Társulás döntéshozó szerve a Társulási Tanács, melyet a társult önkormányzatok polgármesterei alkotják.
A megállapodás 13. pontja szabályozza a társulás működéséről történő beszámolási kötelezettséget:
„A társulási tanács a tag önkormányzatok együttes Képviselő-testületi ülésén évente egy alkalommal beszámol:
1. a társulás tevékenységéről,
2. pénzügyi helyzetéről
3. a társulás által ellátott feladatok megvalósulásáról.”
A Társulási Tanács jelen előterjesztéssel tesz eleget beszámolási kötelezettségének. A beszámoló 2018. júniusától
2019. május végéig eltelt időszakban végzett tevékenységéről számol be.
A Társulás tevékenysége, a társulás által ellátott feladatok megvalósulása
A Társulás munkaszervezeti feladatait a Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal látja el a megállapodásban
foglaltaknak megfelelően.
Az alábbi táblázatban mutatjuk be a beszámolási időszakban megtartott Társulási Tanács üléseket, és a tárgyalt
napirendi pontokat:
2018. 06. 27.
2018. 08. 17.
2018. 09. 24.

2018. 12. 17.

2019. 02. 14.

2019. 02. 26.

1. Térségi Szociális Gondozási Központ szolgáltatói nyilvántartásba bejegyzett adatai
módosítása, szakmai programjának jóváhagyása
1. Térségi Szociális Gondozási Központ szolgáltatói nyilvántartásba bejegyzett adatai
módosítása
1. Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya, Települési Önkormányzati Társulás 2018. évi
költségvetési határozatának módosítása
2. Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda 2017/2018-as nevelési évben végzett
tevékenységéről készített beszámoló elfogadása
1. Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya, Települési Önkormányzati Társulás 2018. évi
költségvetési határozatának módosítása
2. Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya, Települési Önkormányzati Társulás 2019. évi
költségvetési koncepciója
3. Térségi Szociális Gondozási Központ szervezeti és működési szabályzatának jóváhagyása
4. Térségi Szociális Gondozási Központ alapító okiratának módosítása
5. Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás 2019. évi
ellenőrzési terve
6. Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás 2019. évi
munkatervének elfogadása
1. Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya, Települési Önkormányzati Társulás 2019. évi
költségvetésének tárgyalása
2. Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya, Települési Önkormányzati Társulás 2018. évi
költségvetési határozatának módosítása
3. A Térségi Szociális Gondozási Központ szolgáltatásaiért 2019. évben fizetendő térítési díjak
meghatározása
4. Óvodai nyári zárva tartás és a 2019/2020-as nevelési év beiratkozási időpontjának
meghatározása
5. Kovács Péterné Intézményvezető illetményének változása
1. Térségi Szociális Gondozási Központ alapdokumentumainak módosítása
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2019. 04. 25.

2019. 05. 31.

2. Térségi Szociális Gondozási Központ alapító okiratának módosítása
3. Bölcsődei fejlesztési program
1. Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás 2018. évi
zárszámadási beszámolója
2. Összefoglaló jelentés a 2018. évben végzett belső ellenőrzésekről
3. A Térségi Szociális Gondozási Központ 2018. évről szóló szakmai beszámolója
4. Térségi Szociális Gondozási Központ alapító okiratának módosítása
5. Térségi Szociális Gondozási Központ alapdokumentumainak módosítása és szolgáltatói
nyilvántartásba bejegyzett adatai módosítása
6. Óvodatej biztosítására ajánlati felhívás a Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi
Óvodában a 2019/2020-as nevelési évben
1. Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya, Települési Önkormányzati Társulás 2019. évi
költségvetési határozatának módosítása
2. Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvodában a 2019/2020-as nevelési évben
indítandó csoportok és létszámok jóváhagyása
3. Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda alapító okiratának módosítása

A Társulási Tanács elnökének Toldi Balázst választotta. Az alelnöki tisztséget rotációban tölti be Csárdaszállás és
Hunya Község polgármestere. A Társulási Tanács alelnöknek a rotációnak megfelelően Hegedűs Roland
polgármestert választotta meg.
A Társulás az általa fenntartott két intézménnyel kapcsolatos intézményfenntartói döntésekkel folyamatosan
biztosította az intézmények törvényes működését.
A társulás által ellátott feladatok megvalósulását az általa fenntartott két intézmény elmúlt évben végzett
tevékenységéről készített beszámolójával, valamint a 2018. évben folytatott belső ellenőrzési jelentés összegzésével
mutatjuk be, mely beszámolók az előterjesztés mellékletét képezik.
A Társulás pénzügyi helyzete
A társulás pénzügyi helyzetét a Társulási Tanács által 2019. április 25-én tárgyalt és elfogadott 2018. évi
zárszámadási beszámolójával mutatjuk be, mely szintén az előterjesztés mellékletét képezi.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet szíveskedjen a Társulási Tanács működéséről készült beszámolót elfogadni.
Döntéshozói vélemények
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
Döntési javaslat
"Társulási Tanács tevékenységéről készített beszámoló elfogadása"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Testületi ügyek
Az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya,
Települési Önkormányzati Társulás Társulási Tanács 2018. júniusától 2019. május végéig terjedő időszakban
végzett tevékenységéről készített beszámolót.
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
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TÉRSÉGI SZOCIÁLIS GONDOZÁSI KÖZPONT
Gyomaendrőd–Csárdaszállás-Hunya
5500 Gyomaendrőd Mirhóháti u. 1-5.sz.
Tel/fax:66/284-603, Tel:66/386-991/108
E-mail:gondozasikp@gyomaendrod.hu

2018. ÉVI SZAKMAI BESZÁMOLÓ
Gyomaendrőd Csárdaszállás Hunya Települési Önkormányzati Társulás fenntartásában működő Térségi
Szociális Gondozási Központ 2018. évi eredeti költségvetésének mérleg fő összege 646 299 E Ft.
Az intézmény költségvetési egyensúlyának megtartása érdekében a fő összeg magában foglal 70 227 E Ft
önkormányzati támogatást.
Az intézmény engedélyezett közalkalmazotti létszáma 143 fő, továbbá Gyomaendrőd Város Képviselő
testületének 4/2018.(I.25.) Gye.Kt határozata alapján az idős otthoni feladatellátáson lehetőségünk volt 2 fő
szakképzett dolgozót foglalkoztatni 2018. március 1. napjától 2019. február 28. napjáig.
Dolgozóink a Közalkalmazottak Jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. tv. mellékletét képező bértábla, a
törvénynek a szociális ágazatban történő végrehajtására kiadott kormányrendelet, illetve a kormány garantált
bérminimumra vonatkozó szabályozása alapján kapják havi illetményüket.
Minden ellátási formában rendelkezünk a szakmai jogszabályokban előírt minimum létszám feltételekkel.
Munkavállalóink közül 2018. évben 1 fő élt a nők 40 éves szolgálati idő alapján történő nyugdíjba vonulásának
lehetőségével.
I. SZOLGÁLTATÁSAINK
Intézményünk elsődlegesen Gyomaendrőd Csárdaszállás Hunya települések közigazgatási területein élők
részére biztosítja a személyes gondoskodás körébe tartozó alap és szakosított szociális szolgáltatásait. Az idős
otthoni ellátásba egész Magyarország területéről tudunk fogadni lakókat.
Alap és szakosított ellátás körébe tartozó szolgáltatásaink integráltan egymásra épülve nyújtanak az igénylők
részére szükségleteiknek megfelelő segítséget. A szervezeti integráció nagy előnye, hogy az ellátási formák
átjárhatók, összekapcsolhatók, így mindenkor az egyén aktuális szükségleteihez igazodó szolgáltatást veheti
igénybe a hozzánk forduló személy.
1 . ALAP ELLÁTÁS KÖRÉBE TARTOZÓ SZOLGÁLTATÁSAINK
1.1. Étkeztetés
Intézményünk a napi egyszeri meleg ételt a 1993. évi III. Szoc. törvény 62.§, valamint a 2/2009. (I.30.) Gye.
Kt. rendeletbe foglaltak alapján a szociálisan rászorult személyek részére biztosítja, saját főzőkonyháján,
illetve Hunya községben a közétkeztetést bonyolító konyhán előállított ételek kiszolgálásával, önálló elvitellel
vagy házhoz szállítással.
Az étkezők nyilvántartása, az ételhordókba szedett ebéd kiszolgálása illetve a helyben történő elfogyasztás
lebonyolítása a nappali ellátást biztosító klubokban történik. 2018. évben az engedélyes telephelyeken a
szociális étkeztetést kiszolgáló tálalókonyhák szociális konyha elnevezést kaptak, megfelelve ezzel a
jogszabályi előírásoknak.

Étkezők által igénybe vett ebéd, havonta egységenként

2018.

január
február
március
április
május
június
július
augusztus
szeptembe
október
november
december
Összesen

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

3. sz.
Idősek
Klubja
Kondorosi
u. 1.

4. sz.
Idősek
Klubja
Mester u.
19.

5. sz.
Idősek
Klubja
Blaha L.
u. 2-6.

1312
1189
1235
1228
1323
1236
1281
1301
1289
1282
1171
1137
14984

480
444
468
456
505
471
485
481
437
436
410
387
5460

151
130
131
163
156
147
161
166
162
153
125
136
1781

980
814
833
773
876
913
970
974
989
944
860
752
10678

6. sz.
Idősek
Klubja
Hunya
Rákóczi
u. 31.
807
684
687
673
730
721
739
738
656
722
733
575
8465

Esély
Klub
Magtárla
posi u.
11-19.
468
434
456
434
410
488
495
511
450
496
434
375
5451

ÖSSZESEN

4198
3695
3810
3727
4000
3976
4131
4171
3983
4033
3733
3362
46819

2018.évben a hét öt napján átlagban 165 fő ellátott vette igénybe az étkezést.
A hunyai főzőkonyha korszerűsítési munkálatai idején június elejétől november végéig intézményünk központi
főzőkonyhájáról szolgáltuk ki a hunyai étkezőket is.
A szociális étkeztetést igénylő ellátottaink változó számban kérik az ebéd házhozszállítását. 2018.
december 31-én Gyomaendrődön 51 fő, Hunyán 12 fő részére vittük házhoz az ebédet. Gyomaendrődön az
ebédeket a Dácia Duster gépkocsival szállítjuk házhoz. A szombati napokon 3 fő társadalmi gondozó szállítja
az ételt a házakhoz, általánosságban 12-15 helyre fejenként.
Vasárnap és ünnepnapokon az ételszállító Toyota gépkocsink viszi házhoz az igénylőknek az ebédet.

A városban egyedüli szolgáltatóként biztosítunk mindenféle diétás ételt, így a különböző betegségben
szenvedők szívesen fordulnak hozzánk, hiszen tudják, hogy a szükséges diétás ételt elkészítjük részükre.
Intézményünk megbízásos jogviszonyban dietetikust foglalkoztat, aki rendszeresen felügyeli étlapjainkat,
szükség esetén speciális diéta sort állít össze.
Az étkeztetéssel kapcsolatban sokféle véleményt megfogalmaznak fogyasztóink. A korábbiaktól eltérően mára
időseink is megszokták az egészséges táplálkozás érdekében kiszolgált ételféleségeket, melyek elkészítésénél
igyekszünk a legmesszebbmenőkig törekedni a hagyományos ízvilág megtartására. Összességében
elmondható, hogy a szociális étkeztetésben kiszolgált ételekkel általában elégedettek fogyasztóink.
Az étkeztetéssel kapcsolatban felmerülő problémákra igyekszünk azonnal reagálni és a szabályok betartása
mellett a fogyasztók igényeinek megfelelő ételeket kiszolgálni.
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1.2. Házi segítségnyújtás
2016. január 1-től a házi segítségnyújtásnál bevezetésre került a személyi gondozás és a szociális segítés
fogalma. A házi segítségnyújtást igénylő személy ellátásra való jogosultságánál a gondozási szükségletét
vizsgáljuk.
Az igénylőnek a mérési eredmény alapján kerül megállapításra a szociális segítésre, vagy személyi gondozásra
való jogosultsága. A házi segítségnyújtásnál a gondozás rendszerességét és napi időtartamát mindenkor az
ellátást igénybe vevő biológiai – pszichológiai és szociális szükségletei határozzák meg.
2018. évben átlagosan 70 fő ellátottal volt megállapodása intézményünknek, melyből 69 fő személyi
gondozásra, 1 fő pedig szociális segítésre volt jogosult. Gyomaendrődön átlagosan 57 fő részére nyújtottuk a
személyi gondozást, 1 fő részére pedig szociális segítést. Hunyán 12 főnek személyi gondozás körébe tartozó
feladatokkal segítettük önálló életvitelét.
2018-ban az év első felében a házi segítségnyújtás iránti igény hosszabb időn keresztül meghaladta az
engedélyezetten ellátható igénylők számát, ezért a működést engedélyező hatóságtól az ellátható személyek
számának növelését kértük 70 főről 77 főre. Az engedélyt 2018. szeptembertől meg is kaptuk.
1.2.1 Házi segítségnyújtás tevékenységei és résztevékenységei:
Szociális segítés keretében:
A lakókörnyezeti higiénia megtartásában való közreműködés körében:
– takarítás a lakás életvitelszerűen használt helyiségeiben (hálószobában, fürdőszobában, konyhában és
illemhelyiségben)
– mosás
– vasalás
A háztartási tevékenységben való közreműködés körében:
– bevásárlás (személyes szükséglet mértékében)
– gyógyszerkiváltás
– segítségnyújtás ételkészítésben és az étkezés előkészítésében
– mosogatás
– ruhajavítás
– közkútról, fúrtkútról vízhordás
– tüzelő behordása kályhához, egyedi fűtés beindítása (kivéve, ha ez a tevékenység egyéb szakmai kompetenciát
igényel)
– télen hó eltakarítás és síkosság-mentesítés a lakás bejárata előtt
– kísérés
Segítségnyújtás veszélyhelyzet kialakulásának megelőzésében és a kialakult veszélyhelyzet elhárításában
Szükség esetén a bentlakásos szociális intézménybe történő beköltözés segítés
Személyi gondozás keretében:
A szociális segítés körébe tartozó feladatok végzésén túl az alábbi szakképesítéshez kötött feladatokat is ellátják a gondozók.
a) Az ellátást igénybe vevővel segítő kapcsolat kialakítása és fenntartása körében:
– információnyújtás, tanácsadás és mentális támogatás
– családdal, ismerősökkel való kapcsolattartás segítése
– az egészség megőrzésére irányuló aktív szabadidős tevékenységben való közreműködés
– ügyintézés az ellátott érdekeinek védelmében
b) Gondozási és ápolási feladatok körében:
– mosdatás
– fürdetés
– öltöztetés
– ágyazás, ágyneműcsere
– inkontinens beteg ellátása, testfelület tisztítása, kezelése
– haj, arcszőrzet ápolás
– száj, fog és protézis ápolás
– körömápolás, bőrápolás
– folyadékpótlás, étkeztetés (segédeszköz nélkül)
– mozgatás ágyban
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–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

decubitus megelőzés
felületi sebkezelés
sztómazsák cseréje
gyógyszer kiváltása
gyógyszer adagolása, gyógyszerelés monitorozása
vérnyomás és vércukor mérése
hely- és helyzetváltoztatás segítése lakáson belül és kívül
kényelmi és gyógyászati segédeszközök beszerzésében való közreműködés,
kényelmi és gyógyászati segédeszközök használatának betanítása, karbantartásában való segítségnyújtás
a háziorvos írásos rendelésén alapuló terápia követése (a tevékenység elvégzéséhez való kompetencia
határáig)”

A személyi gondozást 11 fő szakképzett szociális gondozó végzi.
A szociális segítés körébe tartozó feladatokat az intézményvezető által tartott 100 órás felkészítő tanfolyamon
részt vett szakképzetlen közalkalmazott végzi, aki szükség esetén besegít a személyi gondozásra jogosultak
életvitelének segítésébe a szociális segítés körbe tartozó feladatok végzése által.
Lehetőség van arra, hogy az idősek nappali ellátását igénybe vevő klubtagjaink részére azokon a napokon
amikor nem veszik igénybe a klub szolgáltatásait szociális segítés keretében segítséget nyújtsunk
szűkebb lakókörnyezetük tisztántartásában.
Személyi gondozás és a szociális segítés óraszámai havi bontásban
hónap
január
február
március
április
május
június
július
augusztus
szeptember
október
november
december
összesen

személyi
gondozás(óra)

Ellátottak
száma

1572
1435
1570
1498
1546
1449
1527
1469
1261
1504
1391
1281
17503

75
68
75
72
73
69
73
70
60
72
66
61
69

szociális
segítés
(óra)
38
21
0
0
0
3
3
0
2
3
0
0
70

Ellátottak
száma
2
1
0
0
0
0,14
0,14
0
0,10
0,14
0
0
0,28

Megállapodással rendelkező ellátottaink kor szerinti megoszlása 2018. december 31-én
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6

40‐59

3

60‐64

6

65‐69
8
31

70‐74
75‐79
80‐89

16

90‐

A házi segítségnyújtást igénylők körében a korábbi évekhez hasonlóan a 80 év felettiek teszik ki ellátottaink

majdnem felét.
4

A meglévő személyi feltételeinkkel minden gondozási igényt képesek vagyunk kielégíteni. A szabadságolások
vagy megbetegedések idején a nappali klubban dolgozók, illetve a támogató szolgálat személyi segítői
helyettesítik a házi gondozókat. Integrált intézményi szervezetünk minden előnyét kihasználva szükség szerint
sikerrel alkalmazzuk a munkavállalók átirányításának lehetőségét egyik munkaterületről a másikra (idősek
nappali ellátásából - házi gondozásba). A munkatársak pozitív, rugalmas hozzáállással jól alkalmazkodnak az
időleges feladatváltozásokhoz, ami által az ellátást igénybe vevők kiegyensúlyozott - szükségletekhez igazodó zavartalan ellátása valósulhat meg.
2018. évben elégedettségi felmérést végeztünk, melynek eredményét az alábbiakban ismertetem:
Kiküldött kérdőívek száma:
76
Kitöltött kérdőívek száma:
51
Értékelhető kérdőívek száma:
51
A kérdőívekkel rákérdeztünk gondozóink munkájára, modorára, a feladatellátás különböző szegmenseiben
végzett tevékenységekkel kapcsolatos elégedettségre.
A válaszok alapján megállapítható, hogy ellátottaink 82%-a nagyon elégedett, 18%-a elégedett a
szolgáltatással.
2018 évben az igényelt és a teljesített ellátotti létszám pozitív eltéréséből eredően plusz állami normatívát
tudtunk igényelni. Ennek köszönhetően lehetőségünk nyílt a házi segítségnyújtás tárgyi eszközeinek
fejlesztésére. Egy nagyon régi vágyunk teljesülhetett, azáltal, hogy elektromos hajtású kerékpárokat szereztünk
be, megkönnyítve ezzel a házi gondozók közlekedését.
1.3. Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás a saját otthonukban élő, egészségi állapotuk és szociális helyzetük
miatt rászoruló, a segélyhívót megfelelően használni képes időskorú vagy fogyatékos személyek részére nyújt
segítséget az önálló életvitel megtartásához illetve a felmerülő krízis helyzetek elhárításához.
A szolgáltatás biztonságot nyújt a rendszerben lévőknek, hiszen a nyakban hordozható csepp és ütésálló kis
nyomógomb segítségével bármikor (nappal – éjjel) segítséget kérhetnek (rosszullét, baleset, stb. esetén).
A feladatellátás Mezőberény és Gyomaendrőd városok Önkormányzatai között létrejött megállapodás alapján
valósul meg.
Hunyán 2 készülék van felszerelve, Gyomaendrődön 10 készülék üzemel. Az év folyamán 2 riasztás volt.
Krízis helyzet nem volt. Az idősek leggyakrabban rosszullét, vagy elesés miatt jeleznek. A kiérkező gondozó a
helyzet és az idős állapotának felmérése után dönti el, hogy szükséges-e orvosi beavatkozás, vagy mentő
hívása.
A jelzőrendszeri ügyelet ellátását nem szívesen vállalják a dolgozók, mivel az ügyelet ideje alatt nem
hagyhatják el a várost, tekintettel arra, hogy a jelzéstől számított 30 percen belül a helyszínre kell érkeznie az
ügyeletesnek. Az ügyeleti készenlétért havonta mindössze 4000,-Ft-ot kaphatnak a gondozók és 2000,-Ft
tiszteletdíjat tudunk fizetni a gépkocsivezetőknek, ami rendkívül alacsony összegű térítés az egy hetes ügyeleti
készenlétért.
1.4. Nappali ellátás idősek részére
A nappali ellátás elsősorban a saját otthonukban élő, egészségi állapotuk vagy idős koruk miatt szociális és
mentális támogatásra szoruló személyek részére biztosít lehetőséget napközbeni tartózkodásra.
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Lehetőségük van az ellátottaknak társas kapcsolatokat kiépíteni, ami nagy szerepet játszik a magány, az
elszigetelődés és az időskori elbutulás kialakulásának megelőzésében.
Intézményhálózatunkban öt telephelyen biztosítjuk az idősek nappali ellátását.
4 egységet Gyomaendrődön, 1 egységet Hunyán működtetünk.
Nappali ellátás keretében a segítő tevékenység az alábbi szolgáltatási elemek révén realizálódik:
 tanácsadás
A klubtag bevonásával történő interakció, melynek során a véleményének figyelembe vételével a felmerült kérdéseire, élethelyzetére,
szükségleteire reagáló vélemény, javaslat kialakításának a folyamata. Információ átadása valamilyen egyszerű vagy szakértelmet
igénylő témában, ami az ellátottat valamilyen cselekvésre, magatartásra ösztönzi, vagy a nem kívánt cselekvés magatartás ellen
irányul.
 készségfejlesztés
A klubtag társadalmi beilleszkedését segítő magatartás formáinak, egyéni és társas készségeinek kialakulását, fejlődését szolgáló
helyzetek, alternatívák kidolgozása és lehetőségek biztosítása azok gyakorlására
 háztartási vagy háztartást pótló segítségnyújtás
Segítségnyújtás a mindennapi életvitelben, a személyes környezet rendben tartásában, mindennapi ügyek intézésében. Lehetőségek,
eszközök biztosítása a személyi szükségletek kielégítéséhez, ha az ellátott saját otthonában nem biztosított
 esetkezelés
Segítő kapcsolat kialakítása révén együttműködésen alapuló segítségnyújtás a klubtag szükségleteinek kielégítésében, problémáinak
megoldásában, melynek során természetes és mesterséges támaszok kerülnek mozgósításra a célok elérése, a probléma megoldása,
vagy újabb probléma elkerülése érdekében.
 Felügyelet
Az igénybe vevőnek a nappali klubban fizikai és lelki biztonságot nyújtó környezetben, a szükségleteinek megfelelő eszközök és
személyes kontroll biztosítása.
 Gondozás
Segítségnyújtás mindazon tevékenységekben amelyeket az ellátott maga végezne ha arra képes lenne. Olyan testi-lelki támogatás,
mely az adott körülmények között elősegíti a számára elérhető lehető legjobb életminőség elérését, családi, társadalmi státuszának
megtartását, vagy visszailleszkedését.

Idősek nappali ellátását igénylők átlag létszáma 2018. évben
Egység
1.sz IK
Gye. Mirhóháti u. 1-5
3.sz IK
Gye. Kondorosi u. 1
4.sz IK
Gye. Mester u.19.
5.sz IK
Gye. Blaha L. u.2-6.
6.sz IK
Hunya Rákóczi u. 32.

Eng.
férőhely
30

átlagos
igénybevétel
fő/gondozási
nap
29

nemek szerint
2018.12.31-én
nő

férfi

14

15

kihasználtság
%

vezetőgondozó

97

Erdélyiné Séllei Annamária
2018. 11.01-től
Dávid Béni Andrea

25

23

15

8

92

15

9

6

3

60

44

37

34

3

84

30

28

24

4

93

Papp Rávai Lívia
Giriczné Pintér Erzsébet

Klubtagjainknak sokféle programot szervezünk házon belül és kívül egyaránt. Segítjük ellátottaink eljutását a
város különböző kulturális és egyéb rendezvényeire. Gondozóink rész vállalnak a hivatalos ügyek intézésében,
illetve minden olyan támogatás elérésében, amelyek bizonyos esetekben enyhítik a szociális hátrányokat. Pl.:
részletfizetési kedvezmény, áram visszakapcsolás, rehabilitációs felülvizsgálat intézése, települési segély
intézése, közgyógy igazolvány megújítása stb.
A Klubtagok szívesen veszik igénybe a mosást, gyógyszeríratást és kiváltást, hivatalos ügyek intézését. Több
klubtag a napi tisztálkodását rendszeresen a klubban végzi, mivel a lakása komfort nélküli. Amennyiben a
klubtag nem képes önállóan gyógyszereit adagolni, úgy napi, vagy hetes gyógyszeradagolóba rakjuk
gyógyszerét, segítve ezzel, hogy a megfelelő időben a megfelelő gyógyszere kerüljön bevételre. Rendszeresen
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mérjük, ellenőrizzük ellátottaink vérnyomását, vércukor szintjét, testsúlyát, melyről a házi orvost is
tájékoztatjuk adott esetben. A háziorvosokkal és a szakrendelésen rendelő orvosokkal is jó a kapcsolatunk.
Klubtagjaink között vannak gondnokság alatt állók is, így folyamatosan tartja az egység vezetője a kapcsolatot
a törvényes képviselőkkel.
Férfi klubtagjainknál továbbra is fennálló probléma az esetenkénti túlzott alkoholfogyasztás, melynek
következtében deviáns magatartást tanúsítanak. E miatt előfordult, hogy határozott időre el kellett tanácsolni az
ellátottat a klubból. Klubtagjainkat folyamatosan ellátjuk tanácsokkal, illetve figyelmüket a testi higiénia
fontosságára irányítjuk, melynek megtartására eredményesen motiválják a gondozók az érintetteket. A napi
foglalkozásokon, a rendezvényekre és ünnepekre való készülődésben nagy örömmel vesznek részt időseink.
Mindenkor nagyon nagy hangsúlyt kap a mentálhigiénés gondozás. Klubtagjaink, de különösen az egyedül élők
lelki egészségének megőrzése, vagy helyreállítása. A lelki egyensúly megőrzése által megelőzhető az időskori
elmagányosodás, a befelé fordulás illetve az elszigetelődés.
Mindennapi feladatainkhoz tartozik a különböző ünnepségek, emléknapok, aktuális évszakoknak megfelelő
ünnepségek, közösségformáló programok szervezése, bonyolítása.
A külterületen (Nagylapos) működő 4. számú Idősek Klubja ellátotti létszáma évről évre csökken, mely a
területen élő nyugdíjas korú lakosság számának csökkenésével magyarázható.
A hunyai telephelyen működő 6. sz. Idősek Klubja ellátottai rendszeresen részt vesznek, az évente meghirdetett
országos kiterjesztésű nyugdíjas „Ki mit tud” –on, illetve más települések szociális intézményeinek felkérésére
vidéken is szívesen mutatják be színvonalas produkcióikat.
A hunyai önkormányzat az utazáshoz szükséges anyagi támogatással segíti időseink törekvéseit.
Az idei évben Hunya község önkormányzata egy nyertes pályázati projektnek köszönhetően az idősek
klubjának is helyet adó épületet kívül belül korszerűsítette, melynek köszönhetően klubtagjaink egy igényesen
kialakított modern környezetben élhetik mindennapjaikat.
Minden egységben rendszeresen ünnepeljük ellátottaink névnapját, egyházi és nemzeti ünnepeinket. A házi
ünnepségekre időseink nagy szeretettel készülnek. Az egységekben nagy hangsúlyt fektetünk a régi szokások
felelevenítésére, kapcsolataink ápolására. A nappali klubokban nagy figyelmet fordítunk ellátottaink
mindennapjainak színesebbé, kellemesebbé tételére. Programjainkban mindenkor alkalmazkodunk az
igényekhez.
Idősek klubjától, tömegközlekedési eszközök megállóitól távol lakó, vagy mozgásszervi problémákkal
küszködő, egyedül bejárni nem képes klubtagjainkat intézményünk gépkocsijával szállítjuk be a klubokba.
Idősek nappali ellátásának állandó programjai:
 Január:
Pótszilveszter
 Február:
Farsangi mulatságok Fánk sütés
 Március:
Nőnap - Teadélután
 Április:
Locsolónap
 Május:
Anyák napja Tavaszköszöntő Majális
 Június:
Kirándulások
 Július:
Nyársalás
 Augusztus: Szent István napi ünnepi megemlékezés, Kenyérszentelés
 Szeptember: Őszi kirándulás ,Kulturális seregszemle keretében Ki-Mit-Tud megrendezése
 Október:
Idősek napja Szüreti Bál Bográcsolás
 November: Mindenszentek napi megemlékezés
 December: Télapó várás
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Idősek nappali ellátásában mért elégedettség:
Kiküldött kérdőívek száma:
135
Kitöltött kérdőívek száma:
84
Értékelhető kérdőívek száma:
84
A kérdőíveken hasonlóan a házi segítségnyújtásnál rákérdeztünk a gondozók munkavégzésére, a klub
nyitvatartási idejére, környezetére, a feladatellátás tartalmi elemeire vonatkozó elégedettségre.
Az eredmények azt mutatják, hogy a klubokba járók 95-97%-a meg van elégedve a nappali ellátás keretében
nyújtott szolgáltatásokkal.
ÉLETKÉPEINK
Anyáknapja a kisiskolásokkal

Ki mit tud 2019.

Vasúttörténeti kiállításon

Generációk találkozása a klubban

Ovisok az idősek klubjában
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5. Fogyatékosok nappali ellátása / Rózsakert Esély Klub /Gye. Magtárlaposi u. 11-17./
Klubvezető: Fekécs Gabriella
Fogyatékosok nappali ellátását 30 fő részére 2002. október 21. napjától biztosít intézményünk.
A klub ellátási területe a társult települések területe. 2018. évben a társult településektől nem jelentkezett igény
a fogyatékos nappali ellátásra. Ellátottaink közül 2018. évben naponta átlagosan 25 fő vette igénybe az ellátást.
Az évet 30 megállapodással rendelkező klubtaggal zártuk.
A klubtagjaink életkora 10 évtől – 70 évesig terjed, a többség életkora 30-60 év közé tehető.
Legfiatalabb klubtagunk 10 éves volt, legidősebb 70 éves. Nemek szerinti megoszlásban december 31-én 16
fő nő és 14 fő férfi vette igénybe a szolgáltatást.
Ellátottak megoszlása fogyatékossági típus szerint

2

enyhe értelmi
9

6

középsúlyos
értelmi
súlyos értelmi
halmozottan fogy.

2
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Ellátottak nemek és kor szerint 2018. december 31-én
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Intézményünkben elsődlegesen nagykorú fogyatékos személyek részére biztosítjuk a nappali ellátást. Azonban
a törvényi szabályozásnak megfelelően igény esetén kiskorú fogyatékos személyeket is gondozunk,
amennyiben harmadik életévüket betöltötték, önkiszolgálásra részben képesek és állandó felügyeletre
szorulnak. Kiskorú fogyatékos ellátottaink tankötelesek, így a szorgalmi időszakban valamelyik oktatási
intézményben tanulnak. A nyári szünetben azonban néhányan szívesen veszik igénybe a nappali ellátást. A
közösséghez szokott iskolába járó gyerekek szünidei napközbeni felügyelete, a speciális igényeik intézményes
kielégítése nagy segítséget jelent a családoknak.
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Fogyatékosok nappali intézményében ugyanazon szolgáltatási elemeket vehetik igénybe a klubtagok, mint az
idősek nappali ellátását igénylők. Az ellátottak speciális szükségleteihez igazodva azonban a szolgáltatási
elemek a következő elemekkel bővülnek:
 étkeztetés
Klubtagjaink részére egyszeri meleg étkeztetést (ebédet) biztosítunk.
 gyógypedagógiai segítségnyújtás
A fogyatékosságból eredő hátrányok kompenzálását szolgáló – gyógypedagógia körébe tartozó – komplex tevékenységrendszer, mely
segíti klubtag funkciózavarainak korrekcióját és rehabilitációját azzal, hogy a klubtagot, a családját, és a környezetét együttesen
segíti a szükséges képességek kibontakozásában.
 pedagógiai segítségnyújtás
Szocializációs, pedagógiai, andragógiai és gerontológiai eszközökkel végzett tervszerű tevékenység, folyamat. A segítségnyújtás
során közvetve vagy közvetlenül átadásra kerülnek olyan viselkedések, attitűdök, értékek, ismeretek, képességek és gyakorlási
lehetőségek , aminek eredményeként a klubtagnak lehetősége nyílik képességeinek kiteljesítésére, ezzel egy magasabb fejlődési szint
elérésére
 szállítás
A fogyatékosokat ellátó nappali klubunkba az önállóan bejárni nem tudó vagy távol lakó igénylőket az intézmény gépkocsijával
szállítjuk be. Ezen szállító szolgáltatásunkat vehetik igénybe a társult településeken élő klubtagok is.

A foglalkoztatás kiemelt fontosságú ebben az ellátási formában, hiszen ezáltal valósul meg az egyéni és társas
kompetenciák fejlesztése, az esetleges rehabilitáció.
A szakszerű ellátás érdekében - a jogszabályi követelményeknek megfelelve - terápiás munkatársat
alkalmazunk, aki egyéni és csoportos foglalkozások alkalmával segíti klubtagjaink fejlődését.
A napi foglalkozásoknak része az életre nevelés, a mindennapi élethez kapcsolódó tevékenységek önálló
elvégzésének elsajátítása. A klub mindennapi életében aktívan részt vállalnak ellátottaink, segítenek az
étkezések előkészítésében, a külső és belső környezet rendben tartásában.
Gondozási tevékenységünk során kiemelten fontosnak tartjuk, hogy a kapcsolati háló bővüljön. Ezért
elősegítjük, hogy klubtagjainak akár a térségben, akár az ország más településein működő fogyatékos klubok
ellátottaival közvetlen kapcsolatba kerülhessenek.
A klub a helyi és a vidéki rendezvényeken egyaránt képviselteti magát. Klubtagjaink részt vesznek a városi
illetve a megyei rendezvényeken is.
Klubtagjaink szüleivel és hozzátartozóival rendszeres jó kapcsolatot ápolunk. Megbíznak az intézmény
munkatársaiban és bizalommal fordulnak hozzánk a problémáikkal. A gondozónők magas szintű szakmai
munkájának köszönhetően az ellátottak önmagukkal és másokkal szemben is elfogadóak és befogadóak.
A klub működésének elengedhetetlen feltétele a családias és otthonos légkör. Az ellátottak körében előforduló
konfliktusok, problémák megoldásában mindenkor hatékonyan avatkoznak be a gondozók. Amennyiben a
helyzet megkívánja úgy hozzátartozóval együtt, más szakterületről is bevonunk szakembereket. Egy klubtag
esetében a támogató szolgálat személyi segítője is segíti az önálló életvitelt.
A klubtagok napi rendszerességgel veszik igénybe a klub szolgáltatásait, 70% az étkezést is igényli, a komfort
nélküli lakásokban élők igénylik a mosást, fürdetést, illetve rendszeresen kérik a gyógyszeríratást és kiváltást,
illetve hivatalos ügyek intézését.
A gondozók nagyon sok energiát fordítanak ellátottaink egészségi állapotának megóvására, illetve a
megromlott egészségi állapotuk helyreállítása érdekében a megfelelő egészségügyi intézménybe való
eljuttatásukra.
Az ellátottaink többsége gondnokság alatt áll. 10 fő esetében a közvetlen hozzátartozó látja el a gondnoki
feladatokat, két ellátottunknak hivatásos gondnoka van.
Klubtagjaink mentális támogatás iránti szükséglete az idő előre haladtával fokozódik, mely gyakran a fizikai
gondozás igényének emelkedésével párosul. Minden gondozási nap azzal kezdődik, hogy a gondozók felmérik
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a klubtagok aktuális mentális állapotát és ahhoz igazítják a vele való napi foglalkozást. Az ellátottak mentális
állapotának folyamatos monitorozása a gondozóktól nagy figyelmet és maximális alkalmazkodást igényel.
A távozó klubtagok megüresedett helyének betöltése érekében az intézményben dolgozók folyamatosan aktív
szervező munkát végeznek a minél jobb kihasználtság érdekében. Figyelemmel kísérjük azon fogyatékkal élők
élethelyzetét, akik nem klubtagjaink, és igyekszünk mindenkinek bemutatni a klub igénybevételével járó
előnyöket.
A klub családias, barátságos, meleg környezete és az ott dolgozó munkatársak empatikus hozzáállása pozitívan
befolyásolta a klub kihasználtságát 2018-ban is.
Elégedettség mérés eredménye:
Kibocsátott kérdőív: 30 db
Értékelhető kérdőív: 30 db
A válaszadók 70-75 %-a nagyon elégedett, 25-30 %-a általában elégedett a klubban nyújtott szolgáltatásokkal .

Bárka látogatóközpontban

Vetélkedő a klubban

Könyvtárban jártunk
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Békéscsabán jártunk

Hallowen

Karácsonyi Örömsüti

1.6. Támogató szolgálat
Szolgálatvezető: Tímárné Hanyecz Klára
A szolgáltatást 2003. december 15. napjától biztosítja intézményünk, határozatlan idejű működési engedéllyel.
Ellátási területe Gyomaendrőd és Hunya településekre terjed ki.
A szolgáltatás fogyatékos személyek közvetlen lakókörnyezetében nyújt segítséget az igénylők életviteléhez
önállóságuk megőrzéséhez. A szállító szolgáltatás elsősorban a közszolgáltatások, közoktatási nevelési
intézmények elérését, a személyi segítés pedig a lakáson belüli speciális szükségletek kielégítését, hivatalos
ügyekben való segítségnyújtást, kulturális programokon való részvételhez nyújt segítséget.
A szolgáltatásra való jogosultságot a szociális rászorultság alapozza meg. A szociális rászorultság vizsgálatakor
a fogyatékosság tényét, a szociális helyzetet és az egészségügyi állapotot együtt vizsgáljuk.
Intézményünkben 2018. évben csak szociálisan rászorult személyek részére nyújtottuk a szolgáltatást.
2018.december 31. napján 26 fő vette igénybe az ellátást, melyből 11 főnek személyi segítést, 24 főnek pedig
szállítást biztosítottunk.
Az ellátottak közül 12 fő tagja az Esély klubnak. 10 főt szállítunk oktatási intézménybe. 3 főt Békésre, 4 főt
Gyulára, 3 főt pedig Békéscsabára. Az oktatási intézményekkel jó a kapcsolatot ápolunk.
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A gyermekek szállításáért a szülőnek térítési díjat kell fizetnie, melyet a számla és az iskola által kiállított
igazolás alapján az O.E.P. 100 %-ban megtérít a szülőnek. Ennek ellenére folyamatosan fennálló probléma,
hogy fizetési nehézséggel küzdenek a szülők és így térítési díj hátralékokat halmoznak fel. Sajnos sok esetben
előfordul, hogy nem jelzik a problémát mivel szégyellik helyzetüket, azonban vannak olyanok is, akiknél a
felelőtlen szülői magatartás következménye a számla befizetés elmaradása. Gyakorlat az intézménynél, hogy
amennyiben a térítési díj fizetése átmenetileg nehézségbe ütközik, úgy intézményvezetői engedéllyel lehetséges
annak részletekben történő kiegyenlítése. Amennyiben a szülő többszöri felszólításra sem egyenlíti ki
tartozását, a szolgáltatást a hátralék rendezéséig szüneteltetjük.
A támogatószolgálat gépkocsija a 2/2009.(I.30.) Gye. Kt rendeletben szabályozottaknak megfelelően
térítésmentesen naponta be és haza szállítja a fogyatékosok nappali klubjába bejáró ellátottakat is. A
klubtagoknak nagyon nagy segítség a szállítás, hiszen egyedül nem tudnának a klubba bejárni.
Intézményünk 3449 feladatmutatóval került befogadásra a finanszírozási rendszerbe.
2018-ban teljesített feladategységek
Hónap
január
február
március
április
május
június
július
augusztus
szeptember
október
november
december
összesen

személyi
segítés
131,66
106,16
111,16
147,16
193,5
173,66
120,16
92,5
88,66
102
78,66
82
1427,28

személyi
szállítás összesen
seg.
szállításnál
76
782,4
990,06
71,5
658,8
836,46
60
638
809,16
58
640
845,16
58
640,8
892,3
36,5
393,2
603,36
0
100,8
220,96
0
88,8
181,3
61
651,4
801,06
54
667,4
823,4
60
631,8
770,46
27
346,8
455,8
562
6240,2
8229,48

2018. évben - az előző évekhez hasonlóan- a finanszírozási endszerbe befogadott 3449 feladategységet 238,6
%-on teljesítettük. Év közben a finanszírozásra pótigény beadására nem volt lehetőség.
A szolgáltatás jelentős szerepet tölt be a fogyatékkal élők esélyegyenlőségének javításában, a tanköteles korú
gyermekek speciális intézményekben történő fejlesztéshez történő hozzáférésben.
A támogató szolgálat gyermekeket iskolába szállító szolgáltatását többen is szeretnék igénybe venni, azonban
kapacitás hiányában az igénylők várólistára kerülnek. 2018. december 31-én 1 várakozó volt.
A támogató szolgálati gépkocsivezető és a gyermekeket kísérő gondozó egyre nagyobb fizikai igénybevételnek
vannak kitéve amiatt, hogy a szállított gyermekek közül a súlyos mozgásfogyatékosokat kézben, ölben kell
bevinniük az oktatási intézményekbe. A 2018/2019-es tanévtől egy tanuló szállítását nem tudtuk tovább
vállalni, mivel a tanuló súlya oly mértékben megnőtt, hogy a gépkocsiban nem lehetett biztosítani részére a
szükséges helyet.

Fenntartói megállapodás alapján a támogató szolgálat gépkocsija kedden és csütörtökön segíti a hunyai
lakosokat bejutni a gyomaendrődi szakrendelésekre, melyért a hunyai önkormányzat térítést fizet.
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A támogató szolgálat keretében igénybe vehető szállítási igényeket továbbra is nagyon csekély számban
tudjuk kielégíteni, mivel a gépkocsi reggel 6.00 órakor indul az oktatási intézményekbe a gyerekekkel és 10.00
órakor ér haza, majd ezt követően 11.30 órakor ismét visszaindul a megyeszékhelyre, hogy hazahozza a reggel
beszállított gyerekeket.
Keressük a megoldást arra, hogy a tanköteles korú gyerekek a támogató szolgálat közreműködése nélkül miként
tudnának biztonságosan eljutni a képző helyekre a szülők munkavállalásának akadályozása nélkül.
Támogató szolgálat szolgáltatási elemei:
 Gondozás
Az ellátott bevonásával történő segítségnyújtás mindazon tevékenységekben amelyeket az ellátott maga végezne
ha arra képes lenne. Olyan testi-lelki támogatás, mely az adott körülmények között elősegíti a számára elérhető
lehető legjobb életminőség elérését, családi, társadalmi státuszának megtartását, vagy visszailleszkedését.
 Készségfejlesztés
Az igénylő társadalmi beilleszkedését segítő magatartás formáinak, egyéni és társas készségeinek kialakulását,
fejlődését szolgáló helyzetek, alternatívák kidolgozása és lehetőségek biztosítása azok gyakorlására
 Tanácsadás
Az ellátott bevonásával történő interakció, melynek során a véleményének figyelembe vételével a felmerült
kérdéseire, élethelyzetére, szükségleteire reagáló vélemény, javaslat kialakításának a folyamata. Információ
átadása valamilyen egyszerű vagy szakértelmet igénylő témában, ami az ellátottat valamilyen cselekvésre,
magatartásra ösztönzi, vagy a nem kívánt cselekvés magatartás ellen irányul.
 Szállítás
Javak vagy szolgáltatások eljuttatása az igénybevevőhöz, vagy az igénybevevő eljuttatása a közszolgáltatások,
szolgáltatások, közösségi programok, családi kapcsolatok helyszínére, amennyiben szükségleteiből adódóan ez
más módon nem oldható meg
 Felügyelet
Az igénybe vevő saját környezetében nyújtott fizikai és lelki biztonság, a szükségleteinek megfelelő eszközök és
személyes kontroll biztosítása által.
 Gyógypedagógiai segítségnyújtás
A fogyatékosságból eredő hátrányok kompenzálását szolgáló – gyógypedagógia körébe tartozó – komplex
tevékenységrendszer eszközeivel segíti az ellátott funkciózavarainak korrekcióját és rehabilitációját úgy, hogy
az ellátást igénybe vevőt, a családját, és a környezetét együttesen segíti a szükséges képességek
kibontakozásában.
 Háztartási segítségnyújtás
Segítségnyújtás a mindennapi életvitelben, a személyes környezet rendben tartásában, mindennapi ügyek
intézésében. Lehetőségek, eszközök igénybevételének biztosítása a személyi szükségletek kielégítéséhez, ha az,
az ellátott saját otthonában nem biztosított.
 Esetkezelés
Segítő kapcsolat kialakítása révén együttműködésen alapuló segítségnyújtás az ellátott szükségleteinek
kielégítésében, problémáinak megoldásában, melynek során természetes és mesterséges támaszok kerülnek
mozgósításra a célok elérése, a probléma megoldása, vagy újabb probléma elkerülése érdekében..
Elégedettség mérés eredménye:
Kiküldött kérőív: 28 db
Értékelhető kérdőív: 22 db
Az eredmények alapján elmondható, hogy mind a szállítással mind a személyi segítők munkájával ellátottaink
általában 100%-ban elégedettek.
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1.7 Tanyagondnoki szolgáltatás
A tanyagondnoki szolgálat a külterületen, a tanyákon élő személyek alapvető szükségleteinek kielégítésében,
életvitelük segítésében működik közre. A tanyagondnok segítséget nyújt a közszolgáltatások, egészségügyi és
egyéb alapszolgáltatások, az életvitelhez kapcsolódó hivatalos szervek, juttatások elérésében.
A szolgáltatás igénybevétele önkéntes, melyért az igénybe vevőnek térítést nem kell fizetnie. A
szolgáltatás iránti igényt közvetlenül a tanyagondnoknak, a körzetben működő szociális intézmény vezetőjének
is be lehet jelenteni telefonon, vagy akár személyesen.
A szolgáltatásunk elsődleges célja az életfeltételek javítása, a területen élők esélyegyenlőségének növelése.





Megkeresés keretében tanyagondnokok a szociális problémák által érintett vagy veszélyeztetett
személyeket közvetlen vagy közvetett módon próbálják elérni, vagy felkutatni annak érdekében, hogy a
jogosult a releváns szolgáltatásokhoz hozzá tudjon jutni.
Szállító szolgáltatással segíti a tanyagondnok a különböző javak, szolgáltatások igénylőkhöz való
eljutását, illetve a tanyákon élők eljutását különböző célpontokra.
Közösségi fejlesztés keretében a tanyagondnok az illetékességi területén integrációs szemléletű,
bátorító, ösztönző, informáló, kapcsolatszervező tevékenységet végez, ami által a különböző
célcsoportok speciális igényei felszínre kerülnek. Szolgáltatásokat kezdeményez, közösségi
együttműködéseket valósít meg.












Közreműködik a tanyagondnok a körzetében élő házi gondozottak szükségleteinek kielégítésében,
szükség esetén segíti a házigondozó munkáját.
Szállítja a házi gondozót, végzi és bevásárló járatokkal segíti a bevásárlásokat, egyéb beszerzéseket,
Önálló feladatként végzi a tanyagondnok a területén élők egészére kiterjedően mindazon
tevékenységeket, melyekhez nem szükséges szakgondozói képesítés. Pl: tüzelő felvágás, hó
eltakarítás, apró háziállatok részére takarmány beszerzése, fűnyírás, egyéb a háztartásban előforduló
szakértelmet nem igénylő kisebb javítási munkák, ügyintézés.
Részt vesz a körzetben élők étkeztetésének bonyolításában, az ebéd házhozszállításában
Segíti a lakókat az alap és szakorvosi rendelésekre való eljutásban
Tanyagondnok feladata a közérdekű információk terjesztése, hivatalos ügyek intézésének segítése,
közösségi rendezvényekre történő szállítás
Mindkét tanyagondnok szállít gyermekeket oktatási nevelési intézményekbe, csökkentve ezzel is a
külterületi távolságból eredő hátrányokat.
Nyári időszakban fűnyírásban, lakókörnyezet akadálymentesítésében, téli időszakban tűzifa
beszerzésében, hasogatásban, és a lakókörnyezet csúszásmentessé tételében segédkeznek
Rendszeres kérés továbbá a táp beszerzése a kis állatoknak, vagy éppen maga a kisállat beszerzése
mint pl naposcsibe, téli időszakban a tüzelő beszerzésében való közreműködés, valamint a
villanyórák töltése is.
A külterületen működő Szent Imre Idősek Otthona udvarának, közvetlen utcafrontjának rendben
tartása is a tanyagondnokok feladata.

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

001-es körzet : Kucsmik István
002-es körzet: Timár Károly

001 Tanyagondnoki körzet
Közterület neve

Lakos szám

Álmosdomb utca

28 fő

Bacsalaposi út

18 fő

Diófa utca

42 fő

Határ út

0 fő

Szőlőskert utca járdás oldal

37 fő

Ugari út járdás oldal

25 fő

Polyákhalmi utca

34 fő

Kis utca

13 fő

Kör utca

67 fő

Összes lakos szám

264 fő

A körzet lakosainak száma 2018. évben csökkent. A körzetben évről évre csökken az idősek száma, és a
megüresedett ingatlanokban több gyermekes, halmozott szociális hátránnyal küzdő családok költöznek.
A tanyagondnok szállítja az ebédet a területen működő Tulipános óvodába, illetve a Szent Imre Idősek
Otthonába. A tanyagondnok a szociális étkezést igénylő 15-17 fő részére minden nap személyesen viszi házhoz
az ebédet.
002 Tanyagondnoki körzet
Közterület neve
Páskumi utca
Szarvai út
Kondorosi út
Iskola út
Tanya II. ker (Gyomaendrőd-Endrőd
táblától)
Tanya III. ker. (Öregszőlő, Ugari úttól
kifelé a Kondorosi u. jobb és bal
oldala)
Összes lakos szám

Lakos szám
12 fő
34 fő
36 fő
78 fő
60 fő
21 fő

241 fő

Ebben a körzetben is csökkent a lakosok száma 2018. évben. Itt is megfigyelhető az idősek számának évrőlévre való csökkenése, illetve a lakosság városba, vagy vidékre történő költözése.
Az itt élők többsége aktív korú, akik szerény körülmények között élnek, gyakran megélhetési gondokkal
küzdenek és segítségre szorulnak. A gyermekeik nevelésében szoros kontrollt gyakorol a gyermekjóléti
szolgálat, illetve a gyámhivatal.
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A külterületi utak 2016. évben megkezdett szilárd úttá alakítása 2018-ban folytatódott, mely jelentősen javítja
a területen élők életfeltételeit, illetve a házak gépkocsival történő megközelíthetőségét. A szilárd, esős időben
is biztonsággal járható utak révén az idős vagy mozgásában korlátozott lakosok lakásról történő szállítása
sokkal könnyebbé vált.
A tanyagondnokok idén is arról számoltak be, hogy a külterületi lakások komfort fokozata nem javult, sőt
romlott, mert több helyen kikapcsolták a közműszolgáltatást, számla kifizetési hátralékok miatt. A
tanyagondnoki körzetekben egyre több az elhanyagolt, lakatlan ingatlan, amit folyamatosan szétlopnak. Ha
megürül, egy ingatlan azt általában feltörik.
Tanyagondnokainkat jól ismerik a körzetekben élőket. Jó kapcsolatot ápolnak mindenkivel. A lakosok
bizalommal fordulnak hozzájuk.
A 002-es tanyagondnoki körzet 14 éves Opel Zafira gépkocsija rendkívüli módon elhasználódott, éves szinten
több százezer forintot költünk a javítására. Pályázati lehetőség híján azonban sajnos nincs lehetőségünk
lecserélni.
Elégedettség mérés eredménye:
Kibocsátott kérdőívek száma: 48
Visszaküldött értékelhető kérdőív: 44
A 001-es tanyagondnoki körzetben a válaszadók 97% -a nagyon elégedett a tanyagondnok munkájával.
A 002-es tanyagondnoki körzetben a válaszadók 50%-a nagyon elégedett, 50% pedig elégedett a tanyagondnok
munkájával.

II. SZAKOSÍTOTT ELLÁTÁSOK
1. Idősek átmeneti elhelyezése /gondozóház/
Vezetőgondozó: Csaba Jánosné
Idősek átmeneti elhelyezését a Blaha Lujza u. 2-6.szám alatti Rózsakert Idősek Otthonán belül 10 férőhelyen
biztosítunk. A szolgáltatást az intézményt fenntartó önkormányzatok közigazgatási területén élők igényelhetik.
Az idősek gondozóházában azon igénylők ellátását végezzük, akiknek betegségük, vagy más okból
otthonukban az alapellátás keretében időlegesen nem megoldható az ellátásuk, ugyanakkor fekvőbeteg
egészségügyi intézeti kezelést nem igényelnek.
Az átmeneti elhelyezés időtartama maximum egy év, mely indokolt esetben további egy évvel
meghosszabbítható.
Elsődleges feladatunk, hogy a komplex ellátást nyújtva az igénylőnek, a rehabilitáció által képessé váljon
arra, hogy otthonába visszatérjen és az alapellátásban nyújtható szolgáltatásokkal - vagy anélkül - folytathassa
önálló életvitelét.
Az átmeneti elhelyezést többnyire, egyedül élő valamilyen hirtelen bekövetkező egészségromlás nyomán
kialakult betegséggel küzdő személyek igénylik, de előfordul az is, hogy az időseket gondozó hozzátartozók
egészségügyi problémája, vagy akadályoztatása miatt igénylik az időleges segítséget.
Az idősek gondozó házában elhelyezettek az esetek 99 %-ában, tartós elhelyezést igényelnek, mivel sem
fizikailag, sem értelmileg nem következik be oly mértékű javulás, hogy visszatérhessenek otthonaikba, ezért a
biztonságot számukra a 24 órás felügyelettel lehet megteremteni. Beköltözéskor minden igénylő részére
gondozási tervet készítünk, melynek megvalósulását folyamatosan figyelemmel kísérjük és az elért eredmény
függvényében felkészítjük az ellátottat a hazatérésre, vagy a tartós elhelyezés igénybe vételére.
Az átmeneti elhelyezés ágyai egész évben 100 %-osan kihasználtak voltak.
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2. Tartós elhelyezés (Idősek otthona)
Tartós elhelyezést négy telephelyen, 168 férőhelyen vehetnek igénybe az ellátottak. Minden ellátó
egységünkben átlagos szintű tartós elhelyezést biztosítunk az idősotthonokban.
Az idős otthonban azok a személyek helyezhetők el akik meghatározott gondozási szükséglettel rendelkeznek.
Jogosult az ellátásra az is, aki 80 év feletti és egyedül él , továbbá a jogszabályban sorolt egyéb körülmények
fennállása alapján indokolt az elhelyezés.
A jogosultságot minden esetben az intézményvezető vizsgálja melyről, a külön jogszabályban meghatározott
értékelő adatalapon állít ki igazolást.

Egység
Őszi Napsugár Id.O.

férőhely
42

Vezetőgondozó

Gye. Mirhóháti u. 8.

Gondáné Cserenyecz Andrea

Őszikék Id. O.

56

Gye. Mirhóháti u.1-5.

Rózsakert Id. O.

50

Gye. Blaha u. 2-6.

Csaba Jánosné

Szent Imre Id. O.

20

Gye. Kondorosi u. 1.

Jellemző az idős otthoni ellátást igénylők körében, hogy rossz egészségi állapotban, többnyire fekvőbetegként
kerülnek az intézménybe. Azonban az ellátottaink többségének fizikai és mentális egészségi állapota – a
gondos ápolásnak köszönhetően - javul a beköltözést követően. Az idős otthonokban biztosított rendszeres
napi életritmus, a biztonságos környezet, a mindenkori szükségletekhez igazított gondozás, minden téren
javulást eredményez.
Idősek gondozóházában és az idősek otthonaiban lakók kor szerinti megoszlása 2018. december 31-én
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2017. évhez képest 2018-ban 5 %-al több volt a súlyosan dementált lakók száma, akik az összes ellátott 45 %át tették ki. A dementált lakók ellátása intenzívebb gondozást, és nagyon nagy figyelmet igényel a gondozók
részéről. Sajnos többször előfordult, hogy minden óvintézkedésünk ellenére a dementált lakó elhagyta az
intézményt és egyedül nem talált vissza.
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A demens ellátottak átlagos száma 2018. évben
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Minden egységünkben tartalmas, a lakók életkorának és egészségi állapotának megfelelő gondozást nyújtunk.
Lakóinknak rendszeresen lehetősége van a vallásgyakorlásra, az intézményben megtartott, egyházi
szertartásokon való részvételre. Támogatjuk, segítjük a családi, rokoni, társadalmi, baráti kapcsolatok
stabilitásának megőrzését, helyreállítását. Minden egységben a lakók elvárásainak, illetve a helyi szokások
hagyományok mentén kínálunk sokféle alkalmat a kikapcsolódásra, a hasznos időtöltésre.
Az évszaknak megfelelő programokkal bevisszük intézményeinkbe az otthoni szokásokat, tevékenységeket.
Amíg az idő engedi, a szabadban gyakran rendezünk szalonnasütéseket, zenés kerti partikat, mozgásos
versenyeket. Folyamatos törekvésünk, hogy az idős otthonokban élők mindennapjait sokszínű programok által
töltsük meg tartalommal. Heti rendszerességgel adunk lehetőséget kereskedőknek, hogy az idős otthonokban
„elhozzák „ a boltot, biztosítva ezzel lakóinknak a személyes vásárlás lehetőségét. Havonta egy alkalommal a
TIBI cukrászda hozza el finom süteményeit.
Gondozó egységeinkben a mindennapi rutinfeladataink mellett nagyon nagy hangsúlyt fektetünk ellátottaik
lelki egészségének megőrzésére, a hasznosság érzésének fenntartására, illetve a szabad idő célszerű hasznos
eltöltésére.
Az egységekben dolgozók nagy figyelmet fordítanak az otthonias légkör kialakítására. Gyakran készítenek a
lakóknak olyan finomságokat , melyeket az otthonukban saját maguk is készítettek. Az idősek otthona lakóinak
kérésére megengedett intézményünkben, hogy a lakók saját finanszírozásával hagyományos disznóvágás
keretében feldogozzanak egy – egy sertést. A disznóvágás mindig nagy esemény időseink életében, hiszen
ilyenkor a hagyományos disznótoros ételeket ehetik és e mellett régi szép emlékeiket mesélik egymásnak.
A köznevelési, közoktatási intézményekből rendszeresen járnak hozzánk gyermekek, akik a különböző
ünnepségeinken előadják kis műsorukat. Fontosnak tartjuk a generációk közötti kapcsolatok ápolását,
erősítését.
Az ellátottak kulturális rendezvényeken való részvételének finanszírozásában nagy segítségére van az
intézménynek a Gyomaendrődi Idősekért Alapítvány.
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Farsang 2018. Őszikék Idősek Otthona

Karácsonyi ünnepség

Őszi Napsugár Idősek Otthona lakói a
szociális munka napja alkalmából ünnepséget rendeztek a dolgozóknak

Generációk együttműködése – Márton-napi program az óvodában

Elégedettségi mérés eredménye:
Kibocsátott kérdőívek száma: 178
Értékelhető kérdőívek száma: 88
A mérés eredménye:
 a gondozók és kisegítő személyzet munkájával ellátottaink 90-%-a elégedett
 az intézményi orvos munkájával, a gyógyszer ellátással 94 % elégedett
 az idősek otthona külső és belső környezet rendezettségével tisztaságával 95 % elégedett
 az ételekkel 80% ban elégedettek ellátottaink
 a panaszkezeléssel 85 % elégedett
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IV. TÉRÍTÉSI DÍJAINK
Intézményünkben a törvényi előírásnak megfelelően 2018. évben is önköltségszámítás alapján kerültek
meghatározásra az intézményi térítési díjak.
Hatályos szabályozás szerint az önköltséget a tárgy évi tervezett kiadások és a feladathoz a költségvetési
törvényben meghatározott tárgy évi állami támogatás (normatíva) alapján kell számítanunk. Az intézmény
társulási keretek között történő fenntartása lehetőséget biztosít egyes feladatoknál – étkeztetés, idősek nappali
ellátása, házi segítségnyújtás - társulási normatíva igénybevételére. Ez kedvezően befolyásolja az intézményi
térítési díjak összegét, így a fizetőképesség alakulását is.
Kedvezően befolyásolja továbbá az étkeztetési szolgáltatásaink térítési díjának alakulását az, hogy
intézményünk közbeszerzéses eljárással szerzi be az élelmezési alapanyagokat.
Ellátási forma
Alapszolgáltatás
Szociális étkezés
Étkezés kiszállítási díja
Házi segítségnyújtás
időskorúak nappali ellátása étkezés nélkül
fogyatékos személyek nappali ellátása étkezés nélkül

fogyatékos személyek nappali ellátása étkezéssel
Támogató szolgálat
személyi segítés szociálisan rászorult részére
szállítás szociálisan rászorult részére
szem .segítés szoc.nem rászorult részére
szállítás 2/2009.(I.30.) GYe Kt 12/A§ alapján
Szakosított ellátás
Tartós elhelyezés idősek otthonában
Átmeneti elhelyezés

Intézményi térítési díj
540,-Ft/adag
100,-Ft/nap
215-Ft/óra
50,-Ft/nap
50,-Ft/nap
475,-Ft/nap
420,-Ft/óra
70,-Ft/km
1400,-Ft/óra
150,-Ft/km
90 150,-Ft/hó
90 150,-Ft/hó

Nappali ellátás vonatkozásában 2018. évben is szükség volt az intézményi térítési díj meghatározásánál az
önkormányzati kompenzációra.
Minden ellátási formában nagy figyelmet fordítunk arra, hogy az igénylő az általa igénybe vett szolgáltatásért
lehetőség szerint az intézményi térítési díjjal azonos személyi térítési díjat fizesse meg.

V. SZEMÉLYI ÉS TÁRGYI FELTÉTELEINK
Intézményünk közalkalmazott munkavállalóinak engedélyezett létszáma 2018. évben143 + 2 fő.
A Térségi Szociális Gondozási Központban a személyi feltételek az 1/2000. (I.7.) SZCSM rendelet 3.számú
mellékletében foglaltak szerint minden szakfeladaton minimum létszámon biztosítottak. A fenntartó döntésének
köszönhetően az idős otthoni szakfeladaton 2018-ban lehetőségünk volt plusz 2 fő szakdolgozó
foglalkoztatására. A plusz 2 fő foglalkoztatása által az ellátás zavartalansága folyamatosan biztosított volt az
idős otthonokban még akkor is amikor a dolgozók nagy számban voltak betegállományban.
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Az egyes szakfeladatokon 2018. december 31-én foglalkoztatott munkavállalók létszámát a következő táblázat
foglalja össze:
Ellátó egység

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

ellátható
gondozotti
létszám

42 fő
56 fő
50+10fő
20 fő
30fő
25 fő
15 fő
44 fő
30fő
30 fő
70 - 77 fő
187 fő
1700
adag/nap

szakképzett dolgozó
(vezető, mentálh, eü. ,
gondozó) + fenntartói
döntéssel foglalkoztatottak
száma

kisegítő
munkakörben
dolgozó

12+ 1
15
16 + 1
6
3
1
1
4
2
5
11
1
4
2
12

6
8
7
2
1
0
0
1
0
0
1
1
0
0
7

1

6

5+2

0

105

40

Az alapszolgáltatásban és a szakosított ellátásban is 100 %- osan szakképzettek a dolgozók. A nem szakma
specifikus munkakörökben foglalkoztatott munkavállalók a szakmai képesítéshez kötött munkaköröket
(gazdasági csoport, gépkocsivezető) az előírt szakmai képesítéssel, a szakmai képesítéshez nem kötött
munkaköröket pedig képesítés nélkül látják el (technikai, mosó-takarító).
Intézményünknél minden telephelyünkön a karbantartók végzik a külső és belső környezetben felmerülő
karbantartási, javítási, felújítási munkákat. Fűtési szezonban ők ellenőrzik naponta a tüzelő berendezések
állapotát, a szaktudást nem igénylő fűtésrendszerek karbantartását, esetleges kisebb javítását. Szükség esetén
helyettesítik a gépkocsivezetőket, illetve az egységek technikai dolgozóit.
Karbantartóink mindegyike szakmunkás (kőműves, lakatos, asztalos, festő-mázoló, gépszerelő) így a felmerülő
javítási, karbantartási munkákat azonnal, a lehető legolcsóbban meg tudjuk oldani, amivel jelentős költséget is
meg tudunk takarítani. Az épületek belső karbantartása, festése-mázolása folyamatosan zajlik. A festő
szakmunkás karbantartó éves munkáját 100%-ban az egységek tisztasági meszelései, mázolási munkálatai
teszik ki.
2018-ban a korábbi évektől eltérően kevesebb - 23 fő - közfoglalkoztatott segítette munkánkat, akik akár az
alapellátásban akár az idős otthoni ellátásban nagyon nagy segítséget jelentenek a mindennapi feladatok
elvégzésében.
A közfoglalkoztatás jó lehetőséget teremt arra is, hogy közalkalmazotti státusz megüresedésekor a már jól
ismert – és munkájukat megfelelően végző – közfoglalkoztatottak közül kerüljön ki az új közalkalmazott.
2018. évben intézményünknél folytatódott a fiatalabb munkavállalók pályaelhagyása. A fiatal kollégák a
kedvezőbb bérek, illetve a fokozott mentális igénybevétel miatt hagyják el többnyire véglegesen a pályát. A
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szociális szférában eszközölt bérrendezések sajnos még mindig nem kompenzálják a személyiség
igénybevételéhez társuló, illetve a fokozódó fizikai terheket. Egyre nagyobb nehézséget okoz, a jó
szakemberek pótlása.
Tárgyi feltételeink:
Örömmel mondhatjuk, hogy intézményünk tárgyi feltételeit évről évre - kis lépésekkel ugyan – de modernizálni
tudjuk.
Takarékos gazdálkodásunknak köszönhetően év végén az alapszolgáltatásban, és az idős otthonokban is le
tudtuk cserélni elhasználódott bútoraink egy részét, illetve az étkeztetéshez szükséges tárgyi eszközöket tudtunk
vásárolni.
Az Idősotthon feladat ellátáshoz kapcsolódó állami támogatás üzemeltetési jogcímén 7 202 eFt plusz
támogatást ítéltek meg, melynek kiutalása és felhasználása is megtörtént 2018. évben.
A keletkezett többletbevételekből olyan karbantartási feladatok kerültek megvalósításra, melyek által
ellátottaink színvonalasabb környezetben élhetik mindennapi életüket. Megvalósulhatott az Őszi Napsugár
Idősek Otthonában az udvari térburkolat cseréje a bejárati szakaszon, mely lehetővé teszi időseink részére a
biztonságosabb közlekedést.
Az Őszikék Idősek Otthonában a mosdók és mosoda burkolat cseréjéhez szükséges karbantartási anyagok
beszerzése valósult meg, melyeket karbantartóink 2019. évben fognak karbantartás keretében megújítani.
Továbbá belső burkolatok, festések, vizesblokk megújítások valósultak meg az egységbe. A Rózsakert Idősek
Otthonába és az Őszikék Idősek otthonában a tálalókonyhák berendezései is megújultak.
A közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó eszközbeszerzés keretében 2db takarítókocsi, 10 db alulétra és porszívó
került beszerzésre.
A házigondozásnál

közel 4 000 E Ft összegű többlet állami támogatás megigénylésére vált

jogosulttá

intézményünk. Így lehetőségünk nyílt a házigondozók részére elektromos kerékpárok beszerzésére (összesen
12db), továbbá a szociális étkeztetéshez kapcsolódó feladat ellátáshoz 1db mosogatógép beszerzésére, melyet
az 1. számú Idősek Nappali Klubjában helyeztünk el, mivel az ételhordókba történő étel megszedése ebben az
egységben történik, ehhez kapcsolódóan itt történik az ételhordók kiszolgálás előtti átmosogatása is.
Továbbá a nappali klubjainkban tároló szekrények, székek, fotelek is beszerzésre kerültek, növelve ezzel az
ellátás színvonalát.
VI. SZÁLLÍTÓ SZOLGÁLTATÁSAINK
Az intézmény 4 gépjárművet üzemeltet.
 A TOYOTA gépkocsi, az ÁNTSZ előírásoknak megfelelően ételszállításra van kialakítva. A szociális
és a nevelési, oktatási intézményekbe összesen 15 telephelyre szállítja egész nap az ételeket. A
gépkocsin két gépkocsivezető és egy ételkísérő dolgozik. A gépkocsivezetők napi 12 órás munkaidő
beosztással, hetes váltásban, a gépkocsikísérő a hét öt napján napi 8 órás munkaidő beosztásban
dolgozik. Mind a gépkocsivezető, mind a kísérő személy az ételszállítások közötti szabad időben
besegítenek a főzőkonyha előkészítő munkáiba.
 A Támogató szolgálat OPEL VIVARÓ gépkocsija a támogató szolgálati ellátásban részesülő igénylők
szállítását végzi, illetve napi rendszerességgel 7 kiskorú fogyatékos gyermeket szállít Békés,
Békéscsaba, Gyulára oda-vissza. A távolsági szállítások közötti időben a személyi segítésben részesülő
ellátottak körében felmerülő szállítási feladatokat végzi. 2014. őszétől Hunya községgel kötött
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megállapodás alapján a hunyai lakosokat keddi és csütörtöki napokon a városi egészségügyi intézetbe
szállítjuk szakorvosi rendelésekre.
 A Tanyagondnoki szolgálat RENAULT TRAFIC és OPEL ZAFIRA gépkocsijai is részt vesznek az
ebéd egységekbe, illetve az ellátottak lakására történő szállításában. Szükség esetén szállítják a
tanyagondnoki körzetekben élő házi gondozottakhoz a házigondozót, illetve a körzetben lakók részére
szállító szolgáltatást végeznek az igényeknek megfelelően.
 A DACIA DUSTER négykerék meghajtású gépkocsink a szociális étkeztetésben vesz részt. az
igénylők részére házhoz szállítja ételhordókban az ebédet. Esős, sáros, havas, időben egyszer egy héten
segíti a tanyagondnokot a távoli tanyára a bevásárolt áruk kiszállításában.
Minden gépkocsink gondosan tervezett útvonalakon jár, ügyelve arra, hogy egyetlen fölösleges kilométert se
tegyen meg.

VI. NEM SZAKMASPECIFIKUS ELLÁTÓ EGYSÉGÜNK
Élelmezési csoport /Központi főzőkonyha/
Az intézmény által biztosított élelmezési szolgáltatás legfelső szintű koordinátora Uhrin Anita gazdasági
vezető.
Élelmezésvezető : Timár Mária Dóra
Főzőkonyhánk 2000 adag ebéd főzésére rendelkezik szakhatósági engedéllyel.
2018. évben naponta átlagosan 1583 adag ebédet főztünk a bölcsődés kisgyermektől az agg korosztályig. Ha
mindent összeadunk- reggeli, tízórai, ebéd, uzsonna, vacsora-, naponta 3200-3300 adag étel kiszolgálását
végzik a konyhán dolgozók. A normál étkezésen túl minden korosztály számára biztosítjuk a diétás étkezést is.
Eleget téve a jogszabályi elvárásnak, dietetikust alkalmazunk megbízásos jogviszonyban. Ő hetente részt vesz
az ételsorok, illetve a diéták szakszerű összeállításában.
A feladatokat az élelmezési csoport minden tagja nagy elhivatottsággal végzi. A közoktatási intézményekben
tanulók részére az ételszolgáltatás logisztikailag jól szervezett rendszerben, gördülékenyen működik.
2018. évben új fogyasztóként lépett be a Szent Gellért Katolikus Általános Iskola és Gimnázium.
Az év minden napján üzemeltetjük főzőkonyhánkat. Reggelit, tízórait, ebédet, uzsonnát, vacsorát, és ezek
körében mindenféle speciális diétát kiszolgálunk az igénylőknek. Kedvező áron tudunk mindenféle
rendezvényre hidegtálakat, süteményeket, tortákat és egyéb ételeket elkészíteni.
Intézményünk egyéb közétkeztetési feladatai 2018 évben:
2018. évben az előző évekhez hasonlóan intézményünk közétkeztetési feladatokat is ellátott, nem csak a
szociális ellátás területén, hanem az óvodai és iskolai feladatellátás vonatkozásában is.
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Az étkezést igénylő különböző korcsoportok által naponta igénybe vett étkezések számát az alábbi táblázat
szemlélteti:
Megnevezés
Bölcsőde
Óvoda*
Általános Iskola**
Gimnázium
Idős ellátás***

Reggeli

Tízórai
175
340

178

178

178

693

Munkahelyi
étkezést
igénybevevők száma

Összesen

Ebéd
45
353
705
43
400
37

Uzsonna

Vacsora

178

178

1583

663

178

175
310

*

az óvodai ebéd létszámban szerepel átlagosan 175 fővel a vállalkozók által fenntartott óvodai étkezést igénybevevők száma
**
az általános iskolai ebédszámban a Szent Gellért Katolikus Általános Iskola is benne van
***
az idős ellátás ebéd létszámában szerepel a Református Szeretetotthon igénybevételi létszáma, mely átlagosan 45 fő.

A nyári időszakban az alábbi szervezetek is igénybe vették intézményünk étkeztetési szolgáltatását:
 Ifjúsági és Sporttábor, napi átlag 70-80 fő
 Szent Antal Népház, napi átlag 20-25 fő (időszakos)
 Hétszínvirág Tüskevár Nonprofit Kft, napi átlag 30 fő (időszakos)
Az intézmény összesen 15 telephelyre szállít ki ételt az erre a célra engedéllyel rendelkező Toyota gépkocsival.
Főzőkonyhánk az év minden napján üzemel.
Az étkezők száma 2018. évben nőtt, mely a Szent Gellért Katolikus Általános Iskola és Gimnázium belépésével
magyarázható. 2018. szeptember 1. napjától 165 fő általános iskolás és 43 fő gimnáziumi tanuló részére
szolgálunk ki étkezést vásárolt szolgáltatás keretében.
A 2017. évi konyhai fejlesztésnek köszönhetően, az új főzési technológiák bevezetésével egészségesebb
közétkeztetést tudunk megvalósítani. A fejlesztés nagyban hozzájárult az étkezés minőségi fejlődéséhez, mivel
az új korszerű eszközökkel amellett, hogy sokkal egészségesebb ételek készülhetnek, sokkal többször tudunk a
gyermekek számára is kedveltebb ételeket kiszolgálni.
Az étkeztetési feladat ellátásához mind a gyermekétkezés, mind a szociális ellátás vonatkozásában állami
támogatás és térítési díj biztosítja a fedezetet.
2018. évben ezek a források elegendő fedezetet biztosítottak a kiadások finanszírozására, a feladat ellátásához
az önkormányzatnak saját bevételeiből nem kellett forrást átcsoportosítania.
E mellett lehetőségünk volt állami forrás felhasználásával a Rózsahegyi Kálmán Általános Iskola tálaló
konyhájában a 2017. évben megkezdett karbantartási feladatokat folytatni. A volt főzőtér külső nyílászárójának
cseréje és a főzőtér burkolatának felújításához szükséges anyagok beszerzése megtörtént, továbbá a fa
kiszolgáló asztalok rozsdamentesre való cseréje is megvalósulhatott.
Ezen túlmenően a Kis Bálint Általános Iskola tálalókonyhájába mosogatógép került beszerzésre, illetve a
főzőkonyhára szállító edények rozsdamentes polcok és adagoló zsámolyok kerültek beszerzésre.
A Mirhóháti u.6. szám alatti üres portán felépítettünk egy könnyűszerkezetes raktárépületet, melyben jelenleg a
használaton kívüli segédeszközeinket, ágyainkat, tolószékeinket, ellátottaink elektromos mopedjeit tároljuk.
Amennyiben anyagi lehetőségünk lesz, a portán az idősek részére pihenő parkot szeretnénk kialakítani.
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VII. INTÉZMÉNY SZAKMAI ÉS GAZDASÁGI MUNKÁJÁNAK ELLENŐRZÉSEI
Ellenőrzést végző szerv
NÉBIH
Belső ellenőrzés

Ellenőrzés időpontja
egész évben
folyamatosan
májustól

Békés Megyei Rendőrfőkapitányság

október

Téma
minőségvezérelt közétkeztetési program, ételek
összetételének ellenőrzése
Az intézmény átfogó pénzügyi ellenőrzése,
vagyonnyilvántartás, pályázati pénzeszközök
felhasználása.
Fokozottan ellenőrzött szerek ( kábítószerek) rendészeti
ellenőrzése

Az ellenőrzések alkalmával hiányosság nem került feltárásra.
VII.1.Szakmai munka vezetők által végzett belső ellenőrzése (FEUVE)
Az alap és szakosított ellátást biztosító ellátási formákban, illetve egységekben heti vagy akár napi
gyakorisággal a vezetői ellenőrzést a szervezeti hierarchiában közvetlenül a feladat irányítását és koordinálását
végző középvezetők végzik. Ezen ellenőrzések az intézmény működését alapvetően meghatározó belső
szabályzatok, törvényi rendelkezéseknek való megfelelés szerinti, illetve az ellátotti csoport és egyéni
szükségletek kielégítésének folytonosságát hivatottak figyelemmel kísérni.
Az egységek vezetői szükség szerint azonnal, egyébként havonta írásban rövid beszámolót készítenek az
irányításuk alá tartozó egységben történtekről, a szakmai munkáról.
Az egységvezetők napi ellenőrzésein túl az intézményvezető, a szakmai vezető (intézményvezető helyettes) és a
gazdasági vezető is ellenőrzik az egységekben folyó szakmai és gazdasági munkákat. A különböző
szakterületekhez tartozó dokumentációk ellenőrzése havonta történik.
Az ellenőrzés az ellátásra vonatkozó szabályozók betartására, az ellátotti szükségletek kielégítésének
folyamatára, a szükséges változtatások feltárására, illetve a vezetői, felsővezetői utasítások végrehajtására
irányulnak.
VIII. 2018. ÉVI PÁLYÁZATAINK
2018. évben az intézmény munkájához, illetve működéséhez kapcsolódó pályázatok nem jelentek meg, így
nem volt lehetőségünk pályázatot benyújtani.

IX. EGYÉB KÖZÉLETI SZEREPEINK


A város nyugdíjasait megmozgató „Kulturális Seregszemle” elnevezésű rendezvényen évről évre
gyarapszik az előadók száma. 2018. évben a korábbi évektől eltérően a város nyugdíjas lakói közül is
többen vettek részt előadóként és nézőként ezen a rendezvényen. A Gyomaendrődi Idősekért
Alapítvány ősszel „Banyabál”-at rendezett az endrődi Népházban, a város idősei részére. A rendezvény
nagyon vidám hangulatban telt, nagyon jól érezték magukat időseink.



Hagyományainkhoz híven az idén is vendégül láttuk városunk szépkorú polgárait a Kállai Ferenc
Kultúrális Központban megrendezett karácsonyváró ünnepségünkön. Vendégeinknek karácsonyi
bejglivel és teával kedveskedtünk. Az idősek nagyon fontos eseménynek tartják a karácsonyváró
26

ünnepséget, mely - elmondásuk szerint - alkalmat kínál arra is hogy a rég nem látott ismerősökkel
találkozzanak. A karácsonyi ünnepre való előkészületek időszakában örömmel vesznek részt a
rendezvényen.

XI. TERVEINK
Jövőbeni elképzeléseink, terveink:
1. Alap és szakosított ellátás infrastruktúrájának további fejlesztése.
2. Alapszolgáltatás körébe tartozó szolgáltatásainknál a 100 %-os kihasználtság elérése, megtartása.
3. Közfoglalkoztatottak minél nagyobb létszámú foglalkoztatása.
4. Épületeink, elhasználódott tárgyi eszközeink további megújítása, modernizálása
5. Pályázati lehetőségek kihasználása.
6. Közétkeztetési szolgáltatásunk fogyasztói létszámának növelése
7. Gyomaendrőd Mirhóháti u. 6. szám alatti portán park kialakítása
Intézményünk működési stratégiájának SWOT analízise
Erősségeink
- elhivatott szakembereink
- sok éves tapasztalatunk,
- elkötelezett szakmaiságunk
- innovatív, kreatív gondolkodásunk
- integrált intézményhálózatunk
- flexibilis alkalmazkodó képességünk
- modern központi főzőkonyhánk
- munkánkat segítő alapítvány közreműködése
- szerteágazó sokszínű kapcsolati tőkénk
- a fenntartó települések összefogásában rejlő
erő
Lehetőségeink
- pályázati források
- fenntartói támogatás
- ellátottaink adományai
- kapcsolati hálónk bővítése
- kihasználtság fokozása
- szolgáltatásaink minőségi fejlesztése

Gyengeségeink
- épületeink adottságai
- elhasználódott tárgyi eszközeink
- a
szakma
alacsony
érdekérvényesítő
képessége
- fiatal munkavállalók hiánya
- magas táppénzes napok száma miatti ellátási
nehézségek
- telephelyeink szétszórtságából eredő többlet
kiadásaink
Veszélyek
- szolgáltatás iránti kereslet csökkenése
- bevételeink csökkenése
- pályázati lehetőség hiánya
- más szolgáltatók túlzott jelenléte a városban
- humán erőforrásaink minőségi pótlásának
nehézsége
- előre nem tervezhető nagyobb összegű
váratlan kiadás

1. Erősségeink között tartjuk számon továbbra is humán tőkénket, erőforrásainkat, szakmai
tudásunkat, emberi értékeink hatékony hasznosítását, ami által valamennyi ellátási formában
fejlődés tapasztalható. Kreativitásunk, találékonyságunk segíti integrált intézményi szervezetünket
abban, hogy minden téren a lehető legkisebb ráfordítással a legnagyobb hasznot érjük el.
2. Intézményhálózatunk egészében arra törekszünk, hogy ellátottaink elégedettek legyenek
szolgáltatásainkkal. Az egyes ellátási formák kihasználtsága elérje a maximális szintet. Minden
felmerült gondozási szükségletre adekvát, azonnali választ kapjon a hozzánk forduló egyén és
családja egyaránt.
3. A tevékenységünkre gyengítően ható tényezők ellen megpróbálunk tenni. Tudásunkat, lelki
egészségünket a különböző tanfolyamokon, a rekreációt segítő rendezvényeken folyamatosan
karban tartjuk. Mindennapi munkánk során takarékosságra törekszünk. Épületeinket és a
munkánkhoz szükséges tárgyi eszközeinket apránként felújítjuk, kicseréljük, pótoljuk.
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4. A negatív hatású események kibontakozását igyekszünk megelőzni, meggátolni. Törekszünk arra,
hogy szolgáltatásainkat a lehető legmagasabb színvonalon nyújtsuk az igénybe vevőknek.
Törekszünk továbbá arra, hogy szociális szolgáltatásaink működtetése - a jogszabályi kereteken
belül - a lehető legkisebb költséggel és fenntartói kiegészítő támogatással tudjon megvalósulni.
Összegzésként elmondható, hogy intézményünk 2018.évben is takarékosan és hatékonyan tudta
felhasználni a rendelkezésére álló pénzeszközöket. Szakmai munkánkkal az igénylők nagy többsége
elégedett, a felmerült problémákat igyekszünk azonnal kezelni, a legoptimálisabb megoldást
megkeresni. Intézményünk integrált szervezete minden lehetőséget magában hordoz arra, hogy a
szociális problémával küszködő egyén vagy család mindenkor a neki legmegfelelőbb ellátásban
részesüljön.
A szakmai beszámolót készítette: Mraucsik Éva intézményvezető
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1. melléklet
Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás 2018. évi mérleg

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

A
megnevezés
Intézményi működési bevétel
Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről
Működési célú átvett pénzeszköz .
Közhatalmi bevételek
Működési célú előző évi pénzmaradvány
Működési bevétel összesen
Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz értékesítés
Felhalmozási célú támog, kölcsön államháztartáson belülről
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz
Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány
Felhalmozási bevételek összesen
Finanszírozási bevételek összesen
Tárgyévi bevételek összesen
Személyi juttatás
Munkaadókat terhelő járulék
Dologi kiadás
Működési célú támogatásértékű kiadás
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
Működési célú tartalék
Ellátottak pénzbeli juttatása
Működési kiadás összesen
Felújítás
Beruházás
Egyéb felhalmozási kiadás
Felhalmozási kiadás összesen
Finanszírozási kiadások
Tárgyévi kiadás összesen
Hiány/többlet

1

adatok ezer forintban
B
2018. eredeti ei.
236 875
542 915
0
0
0
779 790
0
5 000
0
0
5 000
0
784 790
442 321
91 358
246 111
0
0
0
0
779 790
2 000
3 000
0
5 000
0
784 790
0

C
D
2018. IV.mód.ei.
2018.teljesítés
260 550
260 548
646 181
637 602
0
0
0
0
486
486
906 731
898 150
0
0
0
0
3 000
3 000
0
0
3 000
3 000
486
486
910 217
901 636
512 931
512 085
104 139
104 005
275 042
262 500
0
0
0
0
0
0
0
0
892 112
878 590
0
0
18 105
18 102
0
0
18 105
18 102
0
0
910 217
896 692
0
4 944

2. melléklet
Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás 2018. évi bevételei

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61

A
megnevezés
Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás

Intézményi működési bevétel
Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről
Működési célú átvett pénzeszköz .
Közhatalmi bevételek
Önkormányzatok működési költségvetési támogatása
Működési bevétel összesen
Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz ért, stb.
Felhalmozási célú támog, kölcsön ah-n belülről
Felhalm.c.átvett pénzeszköz
Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása
Felhalmozási bevételek összesen
Finanszírozási bevétel-működési célú
Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú
Tárgyévi bevételek összesen
Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda
Intézményi működési bevétel
Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről
Működési célú átvett pénzeszköz .
Közhatalmi bevételek
Önkormányzatok működési költségvetési támogatása
Működési bevétel összesen
Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz ért, stb.
Felhalmozási célú támog, kölcsön ah-n belülről
Felhalm.c.átvett pénzeszköz
Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása
Felhalmozási bevételek összesen
Finanszírozási bevétel-működési célú
Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú
Tárgyévi bevételek összesen
Térségi Szociális Gondozási Központ
Intézményi működési bevétel
Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről
Működési célú átvett pénzeszköz .
Közhatalmi bevételek
Önkormányzatok működési költségvetési támogatása
Működési bevétel összesen
Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz ért, stb.
Felhalmozási célú támog, kölcsön ah-n belülről
Felhalm.c.átvett pénzeszköz
Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása
Felhalmozási bevételek összesen
Finanszírozási bevétel-működési célú
Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú
Tárgyévi bevételek összesen
Önkormányzati Társulás összesen
Intézményi működési bevétel
Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről
Működési célú átvett pénzeszköz .
Közhatalmi bevételek
Önkormányzatok működési költségvetési támogatása
Működési bevétel összesen
Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz ért, stb.
Felhalmozási célú támog, kölcsön ah-n belülről
Felhalm.c.átvett pénzeszköz
Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása
Felhalmozási bevételek összesen
Finanszírozási bevétel-működési célú
Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú
Tárgyévi bevételek összesen

2

adatok ezer forintban
B
C
D
2018. eredeti ei. 2018. IV.mód.ei. 2018.teljesítés
0
0
0
0
54
53
542 915
606 636
598 171
0
0
0
0
0
0
0
0
0
542 915
606 690
598 224
0
0
0
5 000
0
0
0
0
0
0
0
0
5 000
0
0
0
0
0
0
0
0
547 915
606 690
598 224
0
0
0
98
68
66
0
6 436
6 322
0
0
0
0
0
0
0
0
0
98
6 504
6 388
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
237
237
0
0
0
98
6 741
6 625
0
0
0
236 777
260 428
260 429
0
33 109
33 109
0
0
0
0
0
0
0
0
0
236 777
293 537
293 538
0
0
0
0
0
0
0
3 000
3 000
0
0
0
0
3 000
3 000
0
249
249
0
0
0
236 777
296 786
296 787
0
0
0
236 875
260 550
260 548
542 915
646 181
637 602
0
0
0
0
0
0
0
0
0
779 790
906 731
898 150
0
0
0
5 000
0
0
0
3 000
3 000
0
0
0
5 000
3 000
3 000
0
486
486
0
0
0
784 790
910 217
901 636

3. melléklet
Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás 2018. évi kiadásai

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61

adatok ezer forintban
B
C
2018. eredeti ei. 2018. IV.mód.ei.

A
megnevezés
Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati
Társulás

Személyi juttatás
Munkaadókat terhelő járulék
Dologi kiadás
Működési célú támogatásértékű kiadás
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
Működési célú tartalék
Ellátottak pénzbeli juttatása
Működési kiadás összesen
Felújítás
Beruházás
Egyéb felhalmozási kiadás
Felhalmozási kiadás összesen
Finanszírozási kiadások
Tárgyévi kiadás összesen
Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda
Személyi juttatás
Munkaadókat terhelő járulék
Dologi kiadás
Működési célú támogatásértékű kiadás
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
Működési célú tartalék
Ellátottak pénzbeli juttatása
Működési kiadás összesen
Felújítás
Beruházás
Egyéb felhalmozási kiadás
Felhalmozási kiadás összesen
Finanszírozási kiadások
Tárgyévi kiadás összesen
Térségi Szociális Gondozási Központ
Személyi juttatás
Munkaadókat terhelő járulék
Dologi kiadás
Működési célú támogatásértékű kiadás
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
Működési célú tartalék
Ellátottak pénzbeli juttatása
Működési kiadás összesen
Felújítás
Beruházás
Egyéb felhalmozási kiadás
Felhalmozási kiadás összesen
Finanszírozási kiadások
Tárgyévi kiadás összesen
Önkormányzati Társulás összesen
Személyi juttatás
Munkaadókat terhelő járulék
Dologi kiadás
Működési célú támogatásértékű kiadás
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
Működési célú tartalék
Ellátottak pénzbeli juttatása
Működési kiadás összesen
Felújítás
Beruházás
Egyéb felhalmozási kiadás
Felhalmozási kiadás összesen
Finanszírozási kiadások
Tárgyévi kiadás összesen

3

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
101 499
20 698
13 294
0
0
0
0
135 491
2 000
1 000
0
3 000
0
138 491
0
340 822
70 660
232 817
0
0
0
0
644 299
0
2 000
0
2 000
0
646 299
0
442 321
91 358
246 111
0
0
0
0
779 790
2 000
3 000
0
5 000
0
784 790

0
0
0
1 071
0
0
0
0
1 071
0
0
0
0
0
1 071
0
106 695
21 887
15 822
0
0
0
0
144 404
0
1 954
0
1 954
0
146 358
0
406 236
82 252
258 149
0
0
0
0
746 637
0
16 151
0
16 151
0
762 788
0
512 931
104 139
275 042
0
0
0
0
892 112
0
18 105
0
18 105
0
910 217

D
2018.teljesítés
0
0
0
395
0
0
0
0
395
0
0
0
0
0
395
0
105 849
21 753
15 392
0
0
0
0
142 994
0
1 952
0
1 952
0
144 946
0
406 236
82 252
246 713
0
0
0
0
735 201
0
16 150
0
16 150
0
751 351
0
512 085
104 005
262 500
0
0
0
0
878 590
0
18 102
0
18 102
0
896 692

4. melléklet

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás
2018. évi fejlesztési kiadások részletezése
adatok ezer forintban
A
B
C
D
megnevezés
2018. eredeti ei. 2018. IV.mód.ei. 2018.teljesítés
0
0
0
Felújítások
Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás
0
0
0
Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda
2 000
0
0
Térségi Szociális Gondozási Központ
0
0
0
Önkormányzati Társulás összes felújítás
2 000
0
0
0
0
0
Beruházások
Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya települési Önkormányzati Társulás
0
0
0
Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda
1 000
1 954
1 952
Térségi Szociális Gondozási Központ
2 000
16 151
16 150
Önkormányzati Társulás összes beruházás
3 000
18 105
18 102

4

5. melléklet
Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás 2018. évi létszáma

1
2
3
4
5
6
7

A

B

C

megnevezés

2018. engedélyezett
létszám (fő)

2018. engedélyezett
átlagos statisztikai
létszám (fő)

Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás
Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda
Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda- közfoglalkoztatott dolgozók
Térségi Szociális Gondozási Központ
Térségi Szociális Gondozási Központ - közfogalkoztatott dolgozók
Önkormányzati Társulás összesen

0
32
0
145
0
177

5

0
32
2
145
24
203

D
2018. tényleges
átlagos
statisztikai
létszám (fő)
0
32
2
145
22
201

6. melléklet
Forgalomképesség szerinti kimutatás 2018.12.31.
Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda
1
2
3
4
5
6
7

A
Főkönyvi szám
131114
131123
1319123
131124

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

Eszközök összesen:

C
Bruttó
780 726
1 107 657
1 717 818
4 442 874

D
Halmozott écs
780 726
491 920
1 717 818
4 442 874

8 049 075

7 433 338

E
Nettó
0
615 737
0
0

615 737

Forgalomképesség szerinti kimutatás 2018.12.31.

Gyomaendrőd‐Csárdaszállás‐Hunya Önkormányzati Társulás
6
7
8
9
10

Főkönyvi szám
Főkönyvi szám megnevezés
131114 Gép:Aktivált,Informatikai,Kisértékű
131124 Gép:Aktivált,Egyéb gép,Kisértékű
131163 Gép:Aktivált,Járművek,Üzleti

Bruttó
118 110
1 624 963
7 168 504

Halmozott écs
118 110
1 624 963
4 556 419

Eszközök összesen:

8 911 577

6 299 492

Nettó
0
0
2 612 085

2 612 085

Forgalomképesség szerinti kimutatás 2018.12.31.
Térségi Szociális Gondozási Központ
11
12
13
14
15
16
17
18
19

Főkönyvi szám
13191112
131121
131912
131916
11291
1319122

Főkönyvi szám megnevezés
0‐ra leírt KÉ informatikai, gép ber.felsz. Ért.
Gép:Aktivált,Egyéb gép
""0""‐ra,Aktivált,Egyéb gép, berendezés"
""0""‐ra,Aktivált járművek"
""0""‐ra,Aktivált, kisértékű szellemi "
"0" leírt Gép:Aktivált,Egyéb gép, kisértékű

Bruttó
1 574 669
2 856 760
26 068 944
6 812 000
336 500
21 908 386

Halmozott écs
1 574 669
375 212
26 068 944
6 812 000
336 500
21 908 386

Eszközök összesen:
Mindösszesen:

59 557 259
76 517 911

57 075 711
70 808 541

6

Nettó
0
2 481 548
0
0
0
0

2 481 548
5 709 370

7. melléklet
2018. évi állami támogatás és önkormányzati kiegészítés részletezése - kötelező-önként vállalt feladatok

a) Térségi Szoociális Gondozási Központ
A

B

Állami támogatás megnevezése
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Térségi Szociális Gondozási Központ
Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása
a)szoc és gyermekjóléti alapszolg.ált.feladatai
Szakosított szoc.ellátási feladatok támogatása
a)elismert szakmai dolg.bértám
b)intézmény-üzemeltetési támogatás
Gyermekétkeztetés támogatása
a)elismert szakmai dolg.bértám
b)intézmény-üzemeltetési támogatás
Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése
Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése

13

Támogató Szolgálat

14

Tanyagondnoki Szolgálat

15

Külsős étkeztetés

16
17

Nemzeti Foglalkoztatási Alap támogatása és
felhasználása
Térségi Szociális Gondozási Központ összesen

C

D

állami támogatás

81 456

14 250

28 652

136 704
35 198

16 572
13 743

171 756

29 000
46 312

4 373

14 937

kötelező
önkormányzati
feladat
kötelező
önkormányzati
feladat

önként
vállalt
önkormányz
ati feladat
önként
vállalt
önkormányz
ati feladat
önként
vállalt
feladat
önként
vállalt
feladat

állami támogatás
bérkifizetéshez

F

G

H

Működési és
önkormányzati
működési bevétel Felhalmozási célú
kieg.tám + pm
p.e. átvét

24 112

B

Állami támogatás megnevezése

10 334

3 299

148 470

0

402 677

3 000

105 443

0

0

3 299

0

10 308

1 580

1 442

4 710

18 040

0

6 200

327

0

2 367

8 894

0

43 331

0

39 939

3 392

70 227

27 888
751 351

5 221
11 613

0

0
345 178

50 845

0
260 118

33 109
36 109

C

D

E

F

G

állami támogatás

állami támogatás
bérkifizetéshez

működési bevétel

önkormányzati
kieg.tám + pm

műk.kiadás

1
Óvodai nevelés - Gyomaendrőd-CsárdaszállásHunya Kistérségi Óvoda

kötelező
önkormányzati
feladat

17887

118500

6388

219

142994

3

Gyomaendrődi Óvodák önkormányzati kiegészítő
támogatása

kötelező
önkormányzati
feladat

16114

118500

6325

0

140939

4

Csárdaszállási telephelyen működő óvoda
kiegészítő támogatása

kötelező
önkormányzati
feladat

1773

0

63

219

2055

2

Ij
működési
bevétel
többlet
működési
hiányba való

28 704
3 000

b) Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda
A

műk.kiadás
Kiadások

kötelező
önkormányzati
feladat

önként
vállalt
önkormányz

E

7

8. melléklet
Térségi Szociális Gondozási Központ-Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya - előirányzat felhasználási ütemterve 2018. évre

A
1
2
3
4
5

Bevételek

Saját működési bevételek
Állami támogatások
Működési célú támogatások államháztartáson belül

6

Felhalmozási célú átvett pénzeszköz
önkormányzati támogatás

7

Bevételek összesen

8
9
10
11
12
13

KIADÁSOK
Dologi kiadás
Beruházások

Rendszeres személyi juttatás
Munkaadókat terhelő járulékok
14 Kiadások összesen

B

C

január február

19 930
28 108
0
0
7 235
55 273

19 930
28 108
0
0
6 137
54 175

január február

20 251
0
28 402
6 620
55 273

20 251
0
28 402
5 522
54 175

D

E

március április

19 930
28 108
0
0
6 137
54 175

19 930
28 108
0
0
7 235
55 273

március április

20 251
0
28 402
5 522
54 175

20 251
0
28 402
6 620
55 273

F
május

19 930
28 108
0
0
6 137
54 175
május

20 251
0
28 402
5 522
54 175

G

H

június

július

19 930
28 108
0
0
6 137
54 175
június

20 251
0
28 402
5 522
54 175

8

18 739
28 108
0
0
8 426
55 273
július

20 251
0
28 402
6 620
55 273

I

J

K

augusztus szeptember október

18 738
28 108
0
0
2 229
49 075

19 930
28 108
0
0
1 042
49 080

19 930
28 108
0
0
7 235
55 273

augusztus szeptember október

15 151
0
28 402
5 522
49 075

15 156
0
28 402
5 522
49 080

20 251
0
28 402
6 620
55 273

L

M

N

O

november december összesen Mód.ei.

19 930
28 108
0
0
6 137
54 175

19 930 236 777
28 107 337 295
0
0
0
0
6 140 70 227
54 177 644 299

260 428
396 023
33 109
3 000
70 227
762 787

november december összesen összesen

20 251
0
28 402
5 522
54 175

20 251 232 817
0
0
28 400 340 822
5 526 70 660
54 177 644 299

258 149
16 151
406 236
82 252
762 788

P
Teljesítés

260 428
388 234
33 109
3 000
70 227
754 998
összesen

246 713
16 150
406 236
82 252
751 351

9. melléklet
Működési és felhalmozási bevételek és kiadások mérlegszerű kimutatása
a) Működési célú bevételek és kiadások részletezése 2018. év

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

A
bevételek
1.Költségvetési bevételek össz.
Ebből:

intézményi működési bevételek
előző évi költségvetési kiegészítések
Működési célú kölcsönök visszatérülése
Működési célú támogatásértékű bevételek
Működési célú pénzeszközátvétel áh-n kívülről
Maradvány működési célú igénybevétele
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek
2. Működési bevételek összesen:
2.pont aránya az 1.ponthoz %

B
C
D
E
2013. év 2014. év 2015. év 2016. év
709 405 744 720 780 837 802 834
0
0
0
0
233 581 225 359 211 826 224 735
9 337
3 869
0
0
0
0
0
0
452 448 514 742 553 030 572 792
0
750
0
948
10 561
0
6 050
1 386
-6
0
0
0
0
0
0
0
705 921 744 720 770 906 799 861
99,51% 100,00% 98,73% 99,63%

F
2017
838 137
0
239 353
0
0
594 077
150
4 257
0
0
837 837
99,96%

G
2018
901 636
0
260 548
0
0
637 602
0
486
0
0
898 636
99,67%

adatok ezer forintban
I
J
K
L
M
N
2013. év 2014. év 2015. év 2016. év 2017. év 2018. év
1.Költségvetési kiadások össz
695 109 738 670 779 451 798 577 837 649 896 692
Ebből:
0
0
0
0
0
0
Személyi juttatás
323 566 380 730 412 147 415 288 458 708 512 085
Munkaadót terhelő jár.
76 866
87 605 111 564 113 089 103 861 104 005
Dologi kiadás
293 016 266 087 243 268 259 200 264 237 262 500
Működési célú kölcsönök nyújtása
0
0
0
0
0
0
Működési célú támogatásértékű kiadások
0
228
850
0
1 501
0
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson
0
0
0
0
0
0
Ellátottak pénzbeli juttatásai
0
0
0
0
0
0
Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások
-450
0
0
0
0
0
2. Működési kiadások összesen:
692 998 734 650 767 829 787 577 828 307 878 590
99,70% 99,46% 98,51% 98,62%
98,88%
97,98%
H
kiadások

b) Felhalmozási célú bevételek és kiadások részletezése 2018. év

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

1.Költségvetési bevételek össz.
Ebből:
Felhalmozási bevételek, tárgyi eszk.ért,egyéb
Felhalmozási célú kölcsönök megtérülése
Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
Maradvány felhalmozási célú igénybevétele
Függő, átfutó kiegyenlítő bevételek
2. Felhalm.és tőkebevételek össz.
2.pont aránya az 1.ponthoz %
Összesen %
Működés és felhalmozás összesen:

709 405 744 720 780 837 802 834 838 137 901 636 1.Költségvetési kiadások össz
0
0
0
0
0
0
Ebből:
0
0
0
0
0
0 Felújítások
0
0
0
0
0
0 Beruházások
1 984
0
9 211
2 658
0
0 Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása
1 500
0
720
315
300
3 000 Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások
0
0
0
0
0
0 Felhalmozási célú pénzeszközátadás áh-n kívülre
0
0
0
0
0
0 Egyéb felhalmozási célú kiadás
3 484
0
9 931
2 973
300
3 000 2. Felhalmozási kiadások összesen:
0,49%
0,00%
1,27%
0,37%
0,04%
0,33% 2.pont aránya az 1.ponthoz %
100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% Összesen %
709 405 744 720 780 837 802 834 838 137 901 636 Működés és felhalmozás összesen:

9

adatok ezer forintban
695 109 738 670 779 451 798 577
0
0
0
0
1 221
0
0
286
890
4020
11622
10714
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2 111
4 020
11 622
11 000
0,30%
0,54%
1,49%
1,38%
100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
695 109 738 670 779 451 798 577

837 649
0
0
9342
0
0
0
0
9 342
1,12%
100,00%
837 649

896 692
0
0
18102
0
0
0
0
18 102
2,02%
100,00%
896 692

10. melléklet
A Társulás 2018. évi maradványának alakulása

A
1

B

C

D
Összes
maradvány

Megnevezés
Összes
kiadás

2

E

adatok ezer forintban
F

Jóváhagyott maradványból
kötelezettség
gel terhelt
maradvány

Összes
bevétel

szabad
maradvány

3

Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési
Önkormányzati Társulás

598 224

598 224

0

0

0

4

Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda

144 946

146 242

1296

1296

0

751 351
1 494 521

754 999
1 499 465

3648
4944

3648
4944

0
0

5
6

Térségi Szociális Gondozási Központ
Önkormányzati Társulás összesen
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11. melléklet
Az eszköz állomány alakulásának bemutatása 2018. év
A
Bruttó érték
Megnevezés
1
2
3
4
5

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

B

C

2017. évi záró
337
0
63687
0
64024

D
adatok ezer forintban
2018. évi záró Különbség ( +; )
337
0
0
0
76181
12494
0
0
76518
12494

2017. évi záró 2018. évi záró Különbség ( +; )
337
337
0
0
0
0
58587
70472
11885
0
0
0
58924
70809
11885

6
7
8
9
10

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

11
12
13
14

Az elhasználódottság alakulása a nettó érték százalékában
Megnevezés
2018. évi záró 2018. évi záró
Százalék
bruttó érték
nettó érték
Immateriális javak
337
0
0%
Ingatlanok és kapcsolódó vagyonértékű jogok
0
0
#ZÉRÓOSZTÓ!
Gépek, berendezések, felszerelések, járművek
76181
5709
7%
Összesen:
76518
5709
7%

15
16
17
18

A 0-ra leírt eszközök aránya a bruttó érték százalékában
Megnevezés
2018. évi záró 2018. évi záró
Százalék
bruttó érték
0-ra írt érték
Immateriális javak
337
0
0%
Ingatlanok és kapcsolódó vagyonértékű jogok
0
0
#ZÉRÓOSZTÓ!
Gépek, berendezések, felszerelések, járművek
76181
8684
11%
Összesen:
76518
8684
11%

9. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
Az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
2019. június 18-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező bizottság:

A Gyomaendrődi Liget Fürdő Nonprofit Kft. 2019. évi első negyedévi
beszámolója
Csényi István
Toldi Balázs polgármester
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság,
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság, Ügyrendi,
Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
A Gyomaendrődi Liget Fürdő Nonprofit Kft. elkészítette a 2019. március 31-ig terjedő időszak gazdálkodásáról szóló
beszámolóját.
A társaság gazdálkodásának 1–3. hónap adózás előtti eredménye -9.011 eFt, amely az egy évvel korábbinál 2.557
eFt-al több.
A teljes árbevétel az előző év hasonló időszakához képest 11,34 %-kal nőtt. A beszámoló alapján az eladott
fürdőbelépők és hozzá kapcsolódó szolgáltatások árbevétele 37,52 %-kal nőtt, ugyanakkor a gyógyászati árbevétel
6,42 %-kal, a szállás árbevétel pedig 17,93 %-kal csökkent.
A személyi jellegű költségek 6,3 %-kal alacsonyabbak ugyanakkor az anyagjellegű ráfordítások 40 %-kal
magasabbak az egy évvel korábbinál.
A társaság 2018. hasonló időszakához képest közel 1 millió Ft-tal több önkormányzati támogatást használt fel a
képviselőtestület által megszavazott 27 millió forintos működési célú támogatásból.
Az 1-3. hónap gazdálkodási adatait az előterjesztés mellékletét képező beszámoló részletesen taglalja.
Kérem a Képviselő-testülettől az előterjesztés megtárgyalását és az alábbi döntési javaslat elfogadását.
Döntéshozói vélemények
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.
2019. 1–3. hónap gazdálkodásáról készített beszámolóját.
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
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GYOMAENDRŐDI LIGET FÜRDŐ NONPROFIT KFT.

BESZÁMOLÓ

a 2019. évi I. negyedév működéséről

Készítette: Gera Krisztián, ügyvezető
Gyomaendrőd, 2019. június 5.

Vezetői összefoglaló

A Liget Fürdő 2019. évi I. negyedévének működése a 2019. évi üzleti tervnek megfelelően alakult.
2018. hasonló időszakához viszonyítva az értékesítés nettó árbevétele 11,34 %‐kal nőtt.
Területenként vizsgálva megállapítható, hogy amíg az eladott fürdőbelépők és hozzá kapcsolódó
szolgáltatások árbevétele 37,52 %‐kal nőtt, addig a gyógyászati árbevétel 6,42 %‐kal, a szállás
árbevétel pedig 17,93 %‐kal csökkent.
Az egyéb bevételeket vizsgálva megállapítható, hogy a munkaügyi támogatás 852 000 Ft‐tal csökkent,
mely abból adódik, hogy azon támogatott dolgozók szerződése hosszabbításra került, akikkel
elégedett volt a fürdő vezetősége.
2018. hasonló időszakához képest közel 1 000 000 Ft‐tal több önkormányzati támogatást használtunk
fel a képviselőtestület által megszavazott 27 millió forintos működési célú támogatásból.

Gyomaendrődi Liget Fürdő Nonprofit Kft. 2019. I. n.évi támogatás felhasználása:

Felhasználás
időpontja:
2019. február 7.
2019. február 22.
2019. március 6.
2019. március 12.
Összesen:

jogcím
munkabér
rezsi számlák
munkabér
bérjárulék

nettó bevétel
3 500 000 Ft
3 000 000 Ft
4 000 000 Ft
2 000 000 Ft
12 500 000 Ft

A költségeket vizsgálva fontos megemlíteni, hogy a korábbi évek kötelező béremeléseinek hatására
jelentős mértékben nőttek a fürdő által igénybe vett szolgáltatások, beszerzett áruk árai. A víz, gáz és
villany költségeinek növekménye a legjelentősebb: 3,7 millió forintról 6,9 millió forintra nőtt 2018.
hasonló időszakához képest a rezsiköltség.
A bér‐ és járulékköltség tavalyi év hasonló időszakához képest 6,3 %‐kal csökkent, ugyanakkor a
kertészeti munkák kiszervezésre kerültek az első negyedévben, így az igénybevett szolgáltatás
költsége emiatt nőtt. Ezzel együtt a fürdő üzemeltetésével kapcsolatos feladatok ellátásának
költségei a kötelező béremelés ellenére sem növekedtek.
Összességében megállapítható, hogy a fürdő a piaci körülményeket figyelembe véve ugyanazokkal a
nehézségekkel küzd, mint a többi fürdő, ugyanakkor a lehetőségekhez mérten a lehető
leghatékonyabban használja fel a képviselő‐testület által rendelkezésre bocsátott működési célú
támogatást.

Gyomaendrődi Liget Fürdő Nkft. 2018. és 2019. I. negyedévi
bevétel, költség összehasonlítása
Bevételek

2018. I. n.év
(ezer Ft)

2019. I. n.év
(ezer Ft)

belépőjegy+ rendezvény

6 056

8 328

gyógyászat

4 582

4 288

szállás

1 333

1 094

284

280

ért.nettó árbev. Össz.

12 255

13 990

egyéb bevételek

13 695

12 952

támogatás P.H

11 500

12 500

11 500

12 500

1 152

330

921

921

122

122

összesen

13 695

12 952

Bevételek összesen

25 950

26 942

3 775

6 917

220
1 496
2 059

348
2 656
3 913

396

517

1 179

823

56
650
468

60
673

5

90

bérleti díj

625

14

hirdetési díj

394

179

5 054

7 623

400
1239
135
436
204
1 540
102
999
18 500
771
30 694
1 711
‐6 455

440
1168
223
573
232
2 379
283
2 325
17 335
778
34 186
1 767
‐9 011

bérleti díj+ közüzemi díj
egyéb ért

1 éven belüli
támogatás munmkaügyi
Egyéb bevételek
-rendkívüli bevétel

Költségek
víz,gáz,villany
víz
áram
gáz
fenntartási, alkatrész, üzemanyag
egyéb anyag költség
irodaszer, nyomtatvány.
karszalag,tisztítószer, kézt, wc pap
TOP pályázat
Munka és védőruha
Egyéb(1 éven beül elh.)

egyéb igénybevett szolg.
könyvelő, könyvvizsg
reumatológus, gyógytornász
labor
szennyvíz
Telefon, posta
Egyéb(javítás,utazás,oktatás ügyvéd stb.)
Igénybevett szolg-TOP pályázat
egyéb szolg.(biztosítás,előadóműv, számtech. Sz.bank ktg,tagdíj)
bérköltség+járulék
écs
össz költség
Ráfordítások
EREDMÉNY

10. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
Az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
2019. június 18-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező bizottság:

A Zöldpark Gyomaendrőd Nonprofit Kft. 2019. év 1-4 hónap beszámolója
Csényi István
Toldi Balázs polgármester
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság,
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság, Ügyrendi,
Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
A Zöldpark Gyomaendrőd Nonprofit Kft. elkészítette a 2019. április 30-ig terjedő időszak gazdálkodásáról, valamint
az útfenntartásról szóló beszámolóját.
A társaság gazdálkodásának 1-4. hónap adózás előtti eredménye 51 ezer Ft veszteség, amely az egy évvel
korábbinál 1.750 eFt-tal elmarad.
A 2019. évi 1-4 hónapban az egy évvel korábbiakhoz képest a bevételek 41,72%-ka, míg a kiadások 30,17%-ka
teljesült.
Az 1-4. hónap gazdálkodásáról, valamint az útfenntartás készített beszámoló az előterjesztés mellékletét képezi.
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.
2019. 1-4. hónap gazdálkodásáról, valamint az útfenntartásról készített beszámolóját.
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
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11. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
Az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
2019. június 18-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező bizottság:

A Gyomaszolg Ipari Park Kft. 2019. év 1-4 hónap gazdálkodási beszámolója
Csényi István
Toldi Balázs polgármester
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság,
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság, Ügyrendi,
Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
A Gyomaszolg Ipari Park Kft. elkészítette a 2019. április 30-ig terjedő időszak gazdálkodásáról szóló beszámolóját.
A társaság 1-4 hónap gazdálkodásának adózott eredménye 1.380 eFt. A Kft-nek egy évvel korábban 9.585 eFt
vesztesége volt.
A társaság eredmény tartaléka a 9.585 eFt veszteség „leírása” miatt 33.587 eFt-ra csökkent. A saját tőke 187.797
eFt.
A társaság kötelezettségei összesen 8.346 eFt, a követelés állománya pedig 10.153 eFt.
Az 1-4 hónap gazdálkodási adatait az előterjesztés mellékletét képező beszámoló részletesen taglalja.
Kérem a Képviselő-testülettől az előterjesztés megtárgyalását és az alábbi döntési javaslat elfogadását.
Döntéshozói vélemények
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
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. 2019. 1-4
hónap gazdálkodásáról készített beszámolóját.
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
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12. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
Az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
2019. június 18-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező bizottság:

Beszámoló a 2018 évi közfoglalkoztatási pályázat végrehajtásáról
Varjú Róbert
Toldi Balázs polgármester
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság, Pénzügyi,
Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság, Ügyrendi,
Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
A Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal Közfoglalkoztatási Irodája elkészítette a Járási Start közmunka
mintaprogramok 2018.-2019. évi beszámolóját, melyet a Közfoglalkoztatási Támogatások Keretrendszer (rövidítve:
Ktk.) elektronikus rendszerébe 2019. április végén feltöltött, valamint – mellőzve a papíralapú formát- hivatali kapun
elektronikus aláírással ellátva a Békés Megyei Kormányhivatal Gyomaendrődi Járási Hivatal Foglalkoztatási
Osztályának elküldött. A Békés Megyei Kormányhivatal Gyomaendrődi Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztálya a
megküldött beszámolót ellenőrizte, és felterjesztette elfogadásra a BM részére.
A 2018. évi közfoglalkoztatási pályázat 7 mintaprogramból tevődött össze (Belvízelvezetés mintaprogram, Illegális
hulladéklerakó helyek felszámolása mintaprogram, Mezőgazdasági földutak karbantartása mintaprogram,
Mezőgazdaság mintaprogram, Helyi sajátosságokra épülő közfoglalkoztatás mintaprogram, Belterületi közutak
karbantartása mintaprogram, Bio- és megújuló energia felhasználás mintaprogram), melyek részletes beszámolóját
az előterjesztés melléklete tartalmazza. A mintaprogramokhoz kapcsolódó létszám 181 főre lett tervezve, mely
létszámhoz igazodtak a programokhoz kapcsolódó bérköltségek, beruházási-dologi költségek is. A programhoz
kapcsolódó 2018-2019. évi betervezett bérköltség elérte a 204.210.464.-Ft-ot, még a közvetlen költség pedig
50.077.281.-Ft-ra lett tervezve. A 181 fő-re tervezett létszám 33%-kal kevesebb volt az egy évvel korábban
tervezetnél.
Ennek ellenére a jóval kevesebbre tervezett létszám is soknak bizonyult a vártnál, ugyanis az előző évhez
hasonlóan tovább folytatódott a létszám csökkenés, ami megnehezítette a mintaprogramban vállalt feladatok
végrehajtását. A létszámcsökkenés 2018. nyár elejére olyan mértékűvé vált, hogy 2018. július 31-ával három
mintaprogramot is, (Bio- és megújuló energia felhasználás mintaprogram, Illegális hulladéklerakó helyek
felszámolása mintaprogram, Mezőgazdasági földutak karbantartása mintaprogram) meg kellett szüntetni. A jelentős
létszámcsökkenésnek továbbra is az volt az oka, hogy a versenyszférában, egyre többen el tudtak helyezkedni. A
létszámcsökkenés következtében a 2018-2019. évi bérköltség ténylegesen 106.745.294.-Ft lett, még a
programokhoz kapcsolódó beruházási és dologi költség 41.924.270.-Ft-ra módosult.
Összegezve a létszámcsökkenés ellenére az év közben megszünt három mintaprogramban vállalt feladatok
időarányosan teljesültek, valamint a megmaradt négy mintaprogramban vállalt feladatok pedig teljes egészében
végrehajtásra kerültek.
Kérem a beszámoló elfogadását.
Döntéshozói vélemények
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
Döntési javaslat
"Beszámoló elfogadása"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: ÁLTALÁNOS ÜGYEK
Az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a 2018 évi közfoglalkoztatási pályázat
végrehajtásáról szóló beszámolót.
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Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
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13. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
Az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
2019. június 18-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező bizottság:

A Nemzeti Földalapba tartozó 001130/11 hrsz. földrészlet közfoglalkoztatási
program megvalósítása céljából történő önkormányzati vagyonkezelésbe
adása
Szmolár Eszter
Toldi Balázs polgármester
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság, Pénzügyi,
Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság, Ügyrendi,
Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
Gyomaendrőd Város Önkormányzata lehetőséget kapott a Nemzeti Földalapkezelő Szervezettől (továbbiakban
NFA), hogy a „Gyomaendrőd 01130/11 a Szántó”, valamint a „Gyomaendrőd 01130/11 b Legelő és csatorna”
területeket öt évre, a közfoglalkoztatási program keretében ingyenesen vagyonkezelésbe vegye.
Ezen a területen jelenleg is gazdálkodik önkormányzatunk, azonban évente szükséges szerződni rá, térítési díj
ellenében.
Amennyiben a közfoglalkoztatási programokban a további években is részt kívánunk venni, úgy mindenképpen
szükséges jelen kérelmet benyújtani. A vagyonkezelésre irányuló kérelem benyújtására a hirdetmény közzétételének
napjától számított 30. napig beérkezően van lehetőség (esetünkben július 3-ig).
A kérelemmel kapcsolatos NFA dokumentáció jelen előterjesztés melléklete. A dokumentáció tartalmazza a
földigényléshez szükséges kérelem adatlapjait, illetve a kitöltési útmutatót.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a kérelem benyújtásának jóváhagyására!

Döntéshozói vélemények
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
Döntési javaslat
"A Nemzeti Földalapba tartozó 001130/11 hrsz. földrészlet közfoglalkoztatási program megvalósítása céljából
történő önkormányzati vagyonkezelésbe adása"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Pályázat benyújtása
Az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottsága
javasolja a Képviselő-testületnek, hogy hagyja jóvá a Nemzeti Földalapba tartozó Gyomaendrőd, 001130/11 hrsz.
földrészlet vagyonkezelésbe adására vonatkozó kérelem benyújtását, közfoglalkoztatási program megvalósítása
céljából.
Határidők, felelősök:
Határidő: 2019. 07. 03.
Felelős: Toldi Balázs
Hivatali felelős: Szmolár Eszter
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A Nemzeti Földalapkezelő Szervezet hirdetménye a Nemzeti Földalapba tartozó földrészletek
közfoglalkoztatási program megvalósítása céljából történő önkormányzati vagyonkezelésbe adásáról
A Nemzeti Földalapról szóló 2010. évi LXXXVII. törvény (a továbbiakban: NFA tv.), valamint
a Nemzeti Földalapba tartozó földrészletek szociális földprogram megvalósítása céljából az
önkormányzatok számára történő ingyenes tulajdonba vagy vagyonkezelésbe adásának
szabályairól szóló 263/2010. (XI. 17.) Korm. rendelet alapján a Nemzeti Földalapkezelő
Szervezet (a továbbiakban: NFA) az alábbi felhívást teszi közzé a települési önkormányzatok
számára:
I. Közfoglalkoztatási program céljára átadható területek
A program számára átadható földrészletek azonosító adatait a hirdetmény 1. melléklete
tartalmazza. A hirdetményben közzé nem tett földrészletekre a program céljára nem
nyújtható be kérelem.
II. A közfoglalkoztatási programban való részvétel feltételei
1. A települési (fővárosban a kerületi) önkormányzat (a továbbiakban: önkormányzat)
közfoglalkoztatási program megvalósítása céljából a Nemzeti Földalapba tartozó földterületet
igényelhet. Földrészlet közfoglalkoztatási program megvalósítása céljából akkor adható az
önkormányzat részére vagyonkezelésbe, ha arra a közfoglalkoztatásról és a
közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó, valamint egyéb törvények módosításáról szóló 2011. évi
CVI. törvényben meghatározott, közfoglalkoztatási jogviszony alapján ellátható feladat
érdekében van szükség.
2. Az önkormányzat a program céljára más település területén fekvő földrészletekre is
nyújthat be kérelmet, feltéve, hogy az érintett földrészlet olyan településen fekszik, amelynek
közigazgatási határa a kérelmet előterjesztő önkormányzat településének közigazgatási
határától közúton vagy közforgalomtól el nem zárt magánúton legfeljebb 30 km távolságra
van.
3. Az NFA a földrészletet a program céljára 5 évre adja ingyenesen vagyonkezelésbe.
4. Az önkormányzat a vagyonkezelői jogot nem adhatja tovább.
5. A program keretében nyújtott támogatás az Európai Unió működéséről szóló szerződés
107. és 108. cikkének a mezőgazdasági ágazatban nyújtott csekély összegű támogatásokra
való alkalmazásáról szóló, 2014. december 18-i 1408/2013/EU bizottsági rendelet hatálya
alá tartozó támogatás.
Az önkormányzat a támogatásra a rendelkezésre álló egyéni szabad mezőgazdasági de
minimis keretének függvényében nyújthat be kérelmet.
Az NFA tv. kapcsolódó rendelkezése:
„22. § (1) A Nemzeti Földalapba tartozó földrészlet kötelező önkormányzati feladatok
ellátásának elősegítése érdekében ingyenes vagyonkezelésbe, temető létesítése céljából
ingyenesen tulajdonba adható a földrészlet fekvése szerinti települési (fővárosban a kerületi,
illetve a fővárosi önkormányzat által közvetlenül igazgatott terület tekintetében a fővárosi)
önkormányzat (a továbbiakban: önkormányzat), valamint a megyei önkormányzat részére. A
Nemzeti Földalapba tartozó földrészlet szociális földprogram és a közfoglalkoztatási program
megvalósítása céljából az önkormányzat számára ingyenesen vagyonkezelésbe adható. Az
önkormányzat a vagyonkezelői jogot nem adhatja tovább.”
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III. A vagyonkezelésbe adás iránti kérelem
A kérelem a 2. melléklet szerinti adatlap kitöltésével és a szükséges mellékletek csatolásával
nyújtható be.
A kérelemnek tartalmaznia kell:
1. Az önkormányzat azonosító adatait:
a) a nevét,
b) a székhelyét,
c) a KSH számát,
d) az adószámát,
e) a törzsszámát,
f) az Egységes Mezőgazdasági Ügyfél-nyilvántartási Rendszerben szereplő ügyfélazonosító számát,
g) az aláírásra jogosult képviselője nevét, tisztségét.
2. Az igényelt földrészletekre vonatkozóan a település nevét, helyrajzi számát, művelési
ágát, térmértékét hektárban.
3. A kérelem indokait, a földrészlet használatának, hasznosításának tervezett módját.
4. A programban részt vevő személyek létszámát, azon belül a jövedelemmel rendelkező és
a jövedelemmel nem rendelkező személyek létszámát.
5. A programhoz kapcsolódó képzési programok ismertetését.
6. A program működtetéséhez rendelkezésre álló pénzügyi fedezet bemutatását, és az
önkormányzat közreműködésének módját.
7. A programban részt vevő agrár-szaktanácsadó vagy mezőgazdasági szakirányú
végzettségű személyek megjelölését, egyéb a program megvalósítását biztosító tényezőket.
8. Az arra vonatkozó nyilatkozatot, hogy a program keretében hasznosított földrészletek
vonatkozásában a hasznosítással összefüggésben felmerülő költségeket, és kockázatot ki
viseli.
IV. A vagyonkezelésbe adás iránti kérelemhez csatolni kell:
a) a hatályos helyi építési szabályzatot és a szabályozási tervet, valamint a képviselő-testület
által jóváhagyott településszerkezeti terv kivonatát, amely szerint az önkormányzat által
igényelt földrészlet a település igazgatási területén belül beépítésre nem szánt
mezőgazdasági terület (olyan térképet/térképkivonatot, melyen szabad szemmel látható a
kérelemmel érintett helyrajzi szám és annak övezeti besorolása),
b) a kötelezettséget vállaló nyilatkozatot arról, hogy a földrészletet a vagyonkezelési
szerződés időtartama alatt az önkormányzat:
- a termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. törvény szerinti más célra nem hasznosítja,
és
- az a) pont szerinti területfelhasználási egységet nem módosítja,
c) az önkormányzat nyilatkozatát a jelenlegi és az azt megelőző két évben igénybe vett
csekély összegű (de minimis) támogatásokról,
d) a kérelmező önkormányzat képviselő testületének a pályázat benyújtására vonatkozó
döntését,
e) a program keretében hasznosított földrészletek vonatkozásában a hasznosítással
összefüggésben felmerülő költségek és kockázat viselését alátámasztó dokumentumokat (pl.
nyilatkozat, kivonat önkormányzati rendeletből),
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f) az önkormányzat nyilatkozatát az agrár-szaktanácsadó rendelkezésére állásáról
V. A kérelmek elbírálása, szerződéskötés
1. Az önkormányzat a földrészletnek a vagyonkezelésébe adására irányuló, írásbeli kérelmét
az NFA Központjában, a 2. mellékletben foglalt adatlapon terjeszti elő. Az adatlap egyes
rovataira adott válasz legfeljebb 4000 karakter terjedelmű lehet. Az adatlaphoz csatolt
dokumentumokat laponként a jegyző hitelesítésével, aláírásával, pecsétjével kell ellátni. Az
NFA a határidőben beérkezett önkormányzati kérelmet megvizsgálja és a részletes szakmai
javaslatát megküldi az Agrárminisztériumnak. Az NFA javaslata alapján az agrárpolitikáért
felelős miniszter a döntési javaslatot is tartalmazó előterjesztést benyújtja a Kormány
részére.
Amennyiben több önkormányzat nyújtott be kérelmet azonos földterület(ek)re, az NFA a
település fekvése, az önkormányzat kérelmében megfogalmazottak megvalósíthatósága és
az előzetesen beadott igénye alapján hozza meg a döntését.
2. A vagyonkezelésbe adásról az NFA tv. szerint az NFA javaslata alapján az agrárpolitikáért
felelős miniszter által előterjesztett döntési javaslat alapján a Kormány dönt.
3. A Kormány döntésének a Magyar Közlönyben történő közzétételétől számított 15 napon
belül az NFA és a jogosult önkormányzat ingatlan-nyilvántartási bejegyzésre alkalmas
vagyonkezelési szerződést köt.
A Nemzeti Földalapba tartozó földrészlet hasznosítására irányuló szerződés nem köthető
azzal az önkormányzattal, amely
- önkormányzati adósságrendezési eljárás alatt áll;
- az NFA tv. 19. § (1) bekezdés e) pontjában foglaltak alapján az NFA-val szemben
120 napot meghaladó lejárt tartozással rendelkezik;
- az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény 7. § 34. pontja szerinti, 60 napnál
régebben lejárt esedékességű köztartozással rendelkezik;
- állami vagyon hasznosítására irányuló korábbi – három évnél nem régebben lezárult
– eljárásban hamis adatot szolgáltatott, és ezért az eljárásból kizárták.
A szerződés alapján az önkormányzat köteles gondoskodni a vagyonkezelői jogának az
ingatlan-nyilvántartásba és a földhasználati-nyilvántartásba történő bejegyzéséről. Ez a
kötelezettség vonatkozik az ingatlanrészlet esetén az ingatlan-nyilvántartási bejegyzéshez
szükséges változási vázrajz készíttetésére is.
4. A vagyonkezelői jogviszony fennállása alatt a vagyonkezelő önkormányzat évente január
31-ig beszámol az NFA-nak
a) a szerződésben foglaltak betartásáról,
b) a program megvalósulásáról,
c) a vagyonkezelésbe vett földrészletek hasznosításáról, továbbá
d) köteles az NFA-t tájékoztatni a jogviszony körülményeinek minden olyan lényeges
változásáról, amely a vagyonkezelési szerződés módosítását teszi indokolttá.
5. Az NFA a vagyonkezelési szerződésben foglaltak betartását ellenőrizheti.
6. A vagyonkezelési szerződés részletes tartalmát jogszabályok határozzák meg.
7. Az NFA fenntartja azon jogát, hogy a megjelent Hirdetményt a kérelmek benyújtására
nyitva álló határidő lejárta előtt visszavonja.
VI. Az NFA nem készít szakmai javaslatot az alábbi esetekben
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1. Az NFA nem javasolhatja a Kormány számára a vagyonkezelésbe adást, ha
a) az önkormányzat a hirdetményben nem szereplő vagy a hirdetmény II. 2. pontjának nem
megfelelő földrészletre nyújtott be kérelmet,
b) az önkormányzat a hiánypótlási felhívásnak nem tett eleget, és az erre megállapított
határidő meghosszabbítását sem kérte,
c) az önkormányzat kérelme nem felel meg jelen hirdetményben előírt tartalmi és formai
követelményeknek.
2. A kérelem határidőn túl érkezett be.
Az 1. és 2. pontban nem szereplő esetekben az NFA a kérelmezőt megfelelő határidő
kitűzésével, hiánypótlásra szólítja fel.
VII. A kérelem benyújtása
Az önkormányzat a kérelmét postai úton (NFA címe: 1149 Budapest, Bosnyák tér 5.) vagy
személyesen (NFA ügyfélszolgálati iroda címe: 1149 Budapest, Bosnyák tér 5.;
ügyfélfogadási idő alatt: hétfő–csütörtök 8:00–14:00; pénteken 8:00-13:30) nyújthatja be,
jelen hirdetmény közzétételének napjától számított 30. napig. A határidőn túl beérkezett
kérelmeket az NFA érdemben nem vizsgálja. A kérelmében, kérjük hivatkozzon az alábbi
tárgyra: Közfoglalkoztatás 2019.
VIII. Információ kérése
A
hirdetménnyel
kapcsolatban
információ
kérhető
alábbi
e-mail-címen:
kozfogesszocprogram2019@nfa.gov.hu. Megkeresésében, kérjük hivatkozzon az alábbi tárgyra:
Közfoglalkoztatás 2019.

Nemzeti Földalapkezelő Szervezet
képviseletében
Nagy János
elnök
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1. melléklet
A közfoglalkoztatási programra meghirdetett földrészletek listája
Település

Fekvés

Helyrajzi
szám

művelési ág

terület
(ha)

Aranykorona

Megye

Ásotthalom

Külterület

0161/12

Rét

12,3696

162,10

Csongrád

Ásotthalom

Külterület

0161/14

Szántó

1,3327

12,93

Csongrád

Ásotthalom

Külterület

0161/19

Rét

1,5822

24,68

Csongrád

Ásotthalom

Külterület

0398/21

a

Szántó

2,0690

37,66

Csongrád

Balatonakali

Külterület

0108/10

a

Legelő

1,4399

1,73

Veszprém

Balatonakali

Külterület

0108/10

b

Szőlő

0,6880

35,84

Veszprém

Balatonakali

Külterület

0108/10

c

Kivett-gazdasági
épület, udvar

0,0463

0,00

Veszprém

Balatonakali

Külterület

0108/10

d

Gyümölcsös

1,5831

49,55

Veszprém

Balatonakali

Külterület

0108/10

f

Gyümölcsös

2,4980

78,19

Veszprém

Balatonakali

Külterület

0108/10

g

Szőlő

3,6758

191,51

Veszprém

Balatonakali

Külterület

0108/10

h

Legelő és út

3,9596

4,75

Veszprém

Balatonakali

Külterület

0108/10

j

Szőlő

5,7409

299,10

Veszprém

Alrészlet
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Balatonakali

Külterület

0108/10

k

Gyümölcsös

0,1921

6,01

Veszprém

Balatonakali

Külterület

0108/10

l

Kivett-gazdasági
épület, udvar

0,2936

0,00

Veszprém

Balatonakali

Külterület

0108/10

m

Szőlő

3,2591

169,80

Veszprém

Balatonakali

Külterület

0108/10

n

Szőlő

0,7547

39,32

Veszprém

Balatonakali

Külterület

0108/10

p

Szántó és
gazdasági épület

0,6468

5,63

Veszprém

Balatonakali

Külterület

0108/10

r

Kivett-saját
használatú út

2,7008

0,00

Veszprém

Balatonakali

Külterület

0108/4

a

Legelő

8,0016

9,60

Veszprém

Balatonakali

Külterület

0117/2

Rét

0,1708

2,82

Veszprém

Balatonakali

Külterület

0117/4

a

Szántó

0,3597

3,13

Veszprém

Balatonakali

Külterület

0117/4

b

Szántó

0,6654

5,79

Veszprém

Balatonakali

Külterület

0117/4

c

Kivett-saját
használatú út

1,0746

0,00

Veszprém

Balatonakali

Külterület

0117/4

d

Gyümölcsös

0,8916

27,91

Veszprém

6

Balatonakali

Külterület

0117/4

f

Szőlő

2,9083

151,52

Veszprém

Balatonakali

Külterület

0117/4

g

Szántó

1,0394

9,04

Veszprém

Balatonakali

Külterület

0117/4

h

Szántó

2,0392

17,74

Veszprém

Balatonakali

Külterület

0117/4

j

Kivett-gazdasági
épület, udvar

0,1662

0,00

Veszprém

Balatonakali

Külterület

0117/4

k

Szőlő

2,7335

142,42

Veszprém

Balatonakali

Külterület

0117/4

l

Gyümölcsös

1,0358

32,42

Veszprém

Balatonakali

Külterület

0117/4

m

Legelő

1,6904

2,03

Veszprém

Balatonakali

Külterület

0117/4

n

Legelő

0,9977

1,20

Veszprém

Balatonakali

Külterület

017/70

Legelő

0,3939

0,83

Veszprém

Balatonakali

Külterület

060/8

Legelő

5,7994

6,96

Veszprém

Balatonakali

Zártkert

1012/6

Szőlő

0,2946

15,35

Veszprém

Balatonakali

Zártkert

1110

Fásított terület

0,0718

0,17

Veszprém

Biharnagybajom Külterület

0228/3

Szántó

0,6537

11,37

Hajdú-Bihar

Biharnagybajom Külterület

0294/13

Szántó

0,4287

13,76

Hajdú-Bihar

Biharnagybajom Külterület

056/65

Szántó

0,4316

6,65

Hajdú-Bihar

a
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Biharnagybajom

Zártkert

3451

Szántó

0,1424

3,46

Hajdú-Bihar

Biri

Külterület

0283/35

Szántó

0,4442

1,15

SzabolcsSzatmár-Bereg

Diósviszló

Zártkert

1515

a

Szántó

0,0625

1,47

Baranya

Diósviszló

Zártkert

1515

b

Szőlő és
gazdasági épület

0,0807

5,33

Baranya

Diósviszló

Zártkert

1515

c

Szántó

0,0639

1,50

Baranya

Dombrád

Külterület

0289/3

Szántó

0,1859

2,75

SzabolcsSzatmár-Bereg

Dombrád

Külterület

0294/12

a

Szántó

6,5247

62,60

SzabolcsSzatmár-Bereg

Dombrád

Külterület

0294/12

c

Rét

0,2998

3,66

SzabolcsSzatmár-Bereg

Egyek

Külterület

0477/7

a

Szántó

0,7859

6,50

Hajdú-Bihar

Egyek

Külterület

0477/7

b

Legelő

0,2506

0,53

Hajdú-Bihar

Felsőszentiván

Külterület

0308/8

Szántó

0,4814

13,95

Bács-Kiskun

Felsőszentiván

Külterület

0312/32

Szántó

0,7103

20,56

Bács-Kiskun

Felsőszentiván

Külterület

0345/1

Szántó

0,8045

21,00

Bács-Kiskun

8

Füzesgyarmat

Külterület

0188/6

Szántó

4,0444

66,01

Békés

Füzesgyarmat

Külterület

0226/28

Szántó

2,2870

39,17

Békés

Füzesgyarmat

Külterület

0486/7

Szántó

0,7703

10,63

Békés

Füzesgyarmat

Külterület

0715/24

Szántó

4,8691

152,40

Békés

Füzesgyarmat

Külterület

0780/3

Szántó

6,6871

139,76

Békés

Görbeháza

Külterület

051/44

Szántó

1,8156

20,66

Hajdú-Bihar

Gyomaendrőd

Külterület

01130/11

a

Szántó

4,1906

73,20

Békés

Gyomaendrőd

Külterület

01130/11

b

Legelő és
csatorna

0,1656

2,58

Békés

Hajdúhadház

Külterület

0168/40

Rét

0,6907

6,01

Hajdú-Bihar

Hajdúhadház

Külterület

0168/41

Rét

0,8319

7,24

Hajdú-Bihar

Hajdúhadház

Külterület

0168/52

Rét

0,2642

2,30

Hajdú-Bihar

Hajdúhadház

Külterület

0259/3

Szántó

0,1511

2,49

Hajdú-Bihar

Hajdúhadház

Külterület

0301/2

Szántó

0,1922

3,17

Hajdú-Bihar

Hajdúhadház

Külterület

0303/2

Legelő

0,1958

0,55

Hajdú-Bihar

Hajdúhadház

Zártkert

18453/2

Szántó

0,1659

1,16

Hajdú-Bihar
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Hajdúhadház

Zártkert

18482/2

szőlő

0,0832

2,02

Hajdú-Bihar

Harta

Külterület

020/123

Szántó és út

0,2946

7,69

Bács-Kiskun

Harta

Külterület

020/54

Szántó és út

0,2286

5,97

Bács-Kiskun

Harta

Külterület

0341/50

Szántó

0,3496

9,12

Bács-Kiskun

Harta

Külterület

082/2

Szántó

0,2256

2,50

Bács-Kiskun

Harta

Zártkert

3594

Szántó

0,2877

7,51

Bács-Kiskun

Hejőpapi

Külterület

036/3

Legelő

0,6647

4,19

Borsod-AbaújZemplén

Hejőpapi

Külterület

057/9

Rét

1,6276

17,58

Borsod-AbaújZemplén

Hőgyész
Hőgyész

Külterület
Külterület

029/7
069/33

Legelő
Szántó

0,1192
0,1557

1,16
2,30

Tolna
Tolna

Ináncs

Külterület

019/3

Szántó

1,1330

22,99

Borsod-AbaújZemplén

Kamut

Külterület

0101/9

Szántó

25,9498

1073,28

Békés

Kamut

Külterület

062/10

Gyümölcsös

0,1733

7,52

Békés

Kaposmérő

Külterület

019/109

Szántó

2,3798

43,31

Somogy

Kaposmérő

Zártkert

1093/2

a

Szántó

0,2140

1,20

Somogy

Kaposmérő

Zártkert

1093/2

b

Rét

0,2785

7,49

Somogy

b

a

g
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Kaposmérő

Zártkert

815/7

a

Legelő

0,0883

0,73

Somogy

Kaposmérő

Zártkert

815/7

b

Fásított terület

0,0693

0,10

Somogy

Kaposmérő

Zártkert

883/2

a

Fásított terület

0,2304

0,32

Somogy

Kaposmérő

Zártkert

883/2

b

Szántó

0,0656

0,68

Somogy

Kaposmérő

Zártkert

914/2

Rét

0,2148

5,78

Somogy

Kaszaper
Kaszaper
Kaszaper
Keléd

Külterület
Külterület
Külterület
Külterület

0115/11
0172/17
0172/18
065/20

Szántó
Szántó
Szántó
Szántó

0,7365
0,7023
0,5032
3,2226

27,46
27,89
20,01
112,15

Békés
Békés
Békés
Vas

Kétegyháza

Külterület

0156/101

a

Szántó

1,4345

60,08

Békés

Kétegyháza

Külterület

0156/101

b

Legelő

0,0946

0,92

Békés

Kétegyháza

Külterület

0159/19

Szántó

1,3135

45,71

Békés

Kétegyháza

Külterület

0219/4

Legelő

2,2234

8,45

Békés

Kétpó

Külterület

011/47

Szántó

0,5000

20,00

Jász-NagykunSzolnok

Kétpó

Külterület

011/59

Szántó

0,4372

15,99

Jász-NagykunSzolnok

Kétpó

Külterület

0245/4

Szántó

0,8830

35,32

Jász-NagykunSzolnok

11

Kétpó

Külterület

0255/29

Szántó

1,0259

35,70

Jász-NagykunSzolnok

Kétpó

Külterület

027/21

Szántó

1,5101

27,00

Jász-NagykunSzolnok

Kétpó

Külterület

027/24

Szántó

0,4152

6,48

Jász-NagykunSzolnok

Kétpó

Külterület

0271/11

Szántó

3,9239

156,20

Jász-NagykunSzolnok

Kétpó

Külterület

0271/12

Szántó

0,3046

12,18

Jász-NagykunSzolnok

Körösszegapáti

Külterület

0186/13

Szántó

2,2138

33,05

Hajdú-Bihar

Körösszegapáti

Külterület

0229/10

Rét

4,3918

53,58

Hajdú-Bihar

Körösszegapáti

Külterület

0336/19

Szántó

1,9092

33,22

Hajdú-Bihar

Körösszegapáti

Külterület

0356/6

Szántó

1,5681

20,90

Hajdú-Bihar

Körösszegapáti

Külterület

0407/10

Legelő

3,8682

25,65

Hajdú-Bihar

Körösszegapáti

Külterület

0417/3

Legelő

7,0806

44,64

Hajdú-Bihar

Körösszegapáti

Zártkert

2424/1

Kert

0,1018

2,13

Hajdú-Bihar

Kötegyán
Kötegyán

Külterület
Külterület

0359/5
0370/18

Szántó
Szántó

1,9075
5,6261

32,79
88,95

Békés
Békés

a
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Kunbaja

Külterület

0100/6

Szántó

1,0676

19,43

Bács-Kiskun

Kunbaja

Külterület

0140/1

Szántó

0,1771

3,81

Bács-Kiskun

Kunbaja

Külterület

0150/3

Legelő

0,2907

4,04

Bács-Kiskun

Kunbaja

Külterület

0150/94

a

Legelő

0,1590

2,21

Bács-Kiskun

Kunbaja

Külterület

0150/94

b

Szántó

0,6626

7,62

Bács-Kiskun

Kunmadaras

Külterület

0377/3

Szántó

3,6562

51,43

Jász-NagykunSzolnok

Kunmadaras

Külterület

0446/33

Szántó

0,7847

24,99

Jász-NagykunSzolnok

Kunmadaras

Külterület

0446/34

Szántó

0,9081

24,61

Jász-NagykunSzolnok

Lónya

Külterület

0154/7

Rét

4,6821

73,04

SzabolcsSzatmár-Bereg

Lónya

Belterület

173

Szántó

1,0529

12,85

SzabolcsSzatmár-Bereg

Madaras

Külterület

0165/2

Szántó

1,5231

29,09

Bács-Kiskun

Madaras

Külterület

0165/4

Szántó

0,4661

3,26

Bács-Kiskun

Madaras

Külterület

0288

Szántó

0,4936

12,88

Bács-Kiskun
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Magyarbánhegyes Külterület

052/32

Szántó

1,5374

49,03

Békés

Magyarhomorog Külterület

0401/2

Szántó és út

0,2359

2,45

Hajdú-Bihar

Magyarhomorog Külterület

0401/3

Legelő

0,1025

0,22

Hajdú-Bihar

Magyarhomorog Külterület

0406/33

Szántó

0,5697

9,91

Hajdú-Bihar

Magyarhomorog Külterület

041/20

Szántó

1,6937

30,00

Hajdú-Bihar

Magyarhomorog Külterület

0412/16

Legelő

3,2715

7,36

Hajdú-Bihar

Mártély

Külterület

046/10

Szántó

4,7509

115,45

Csongrád

Medgyesbodzás

Külterület

0125/42

Szántó

0,0616

2,14

Békés

Medgyesbodzás

Külterület

0127/11

Szántó

0,9743

29,03

Békés

Medgyesbodzás

Külterület

0131/9

Legelő

0,3568

6,49

Békés

Monok

Külterület

0160/44

Szántó

0,5353

15,79

Borsod-AbaújZemplén

Monok

Külterület

025/1

b

Szántó

3,3205

36,86

Borsod-AbaújZemplén

Monok

Külterület

048/2

a

Szántó

1,9876

15,11

Borsod-AbaújZemplén

Monok

Külterület

048/2

b

Fásított terület

0,0784

0,13

Borsod-AbaújZemplén

14

Szőlő

0,2660

9,26

Borsod-AbaújZemplén

a

Fásított terület

0,0407

0,26

SzabolcsSzatmár-Bereg

0168/47

b

Szántó

0,1355

1,75

SzabolcsSzatmár-Bereg

Külterület

0363/142

b

Szántó

0,1812

4,10

SzabolcsSzatmár-Bereg

Nagyhalász

Külterület

0363/27

Szántó

0,2890

6,53

SzabolcsSzatmár-Bereg

Nagyhalász

Külterület

0363/28

Szántó

0,2034

4,60

SzabolcsSzatmár-Bereg

Nagyhalász

Külterület

0363/29

Szántó

0,2040

4,61

SzabolcsSzatmár-Bereg

Nagyhalász

Külterület

0363/30

Szántó

0,1858

4,20

SzabolcsSzatmár-Bereg

Nagyhalász

Külterület

0363/31

Szántó

0,4995

11,29

SzabolcsSzatmár-Bereg

Nagyhalász

Külterület

0363/32

Szántó

0,2326

5,26

SzabolcsSzatmár-Bereg

Monok

Külterület

052/8

Nagyhalász

Külterület

0168/47

Nagyhalász

Külterület

Nagyhalász
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Nyírábrány

Külterület

0231/2

Szőlő és
gazdasági épület

0,1461

2,03

Hajdú-Bihar

Nyírábrány

Külterület

0477/20

Szántó

0,2978

3,30

Hajdú-Bihar

Nyírábrány

Zártkert

9033

Legelő

0,1449

0,14

Hajdú-Bihar

Nyírábrány

Zártkert

9515

Szőlő

0,4496

6,25

Hajdú-Bihar

Nyírjákó

Külterület

092/24

a

Legelő

1,2478

1,25

SzabolcsSzatmár-Bereg

Nyírjákó

Külterület

092/24

b

Szántó

0,1204

0,76

SzabolcsSzatmár-Bereg

Nyírkarász

Külterület

0331/3

Szántó

1,9496

28,85

SzabolcsSzatmár-Bereg

Nyírkarász

Zártkert

2280

Kert

0,1306

0,40

SzabolcsSzatmár-Bereg

Nyírkércs

Külterület

075/25

Szántó

0,8141

5,13

SzabolcsSzatmár-Bereg

Nyírtét

Külterület

017/7

a

Legelő

2,3607

9,91

SzabolcsSzatmár-Bereg

Nyírtét

Külterület

017/7

b

Szántó

0,1709

2,20

SzabolcsSzatmár-Bereg
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Nyírtét

Külterület

02/3

a

Szántó

0,4242

6,78

SzabolcsSzatmár-Bereg

Nyírtét

Külterület

02/3

b

Rét

0,1711

1,49

SzabolcsSzatmár-Bereg

Nyírtét

Külterület

023/13

a

Szántó

0,3175

4,10

SzabolcsSzatmár-Bereg

Nyírtét

Külterület

023/13

b

Nádas

0,1766

0,21

SzabolcsSzatmár-Bereg

Nyírtét

Külterület

023/13

c

Rét

0,4361

3,79

SzabolcsSzatmár-Bereg

Nyírtét

Külterület

023/13

d

Szántó

0,4193

5,41

SzabolcsSzatmár-Bereg

Nyírtét

Külterület

033/9

Szántó

0,7451

9,61

SzabolcsSzatmár-Bereg

Nyírtét

Külterület

042/1

a

Nádas

6,7797

8,14

SzabolcsSzatmár-Bereg

Nyírtét

Külterület

042/1

b

Szántó

0,5757

10,02

SzabolcsSzatmár-Bereg

Nyírtét

Külterület

042/20

Szántó

0,6469

11,26

SzabolcsSzatmár-Bereg
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Nyírtét

Külterület

042/28

a

Szántó

0,7200

16,27

SzabolcsSzatmár-Bereg

Nyírtét

Külterület

042/28

b

Rét

1,6870

5,90

SzabolcsSzatmár-Bereg

Nyírtét

Külterület

042/29

a

Szántó

0,5138

11,61

SzabolcsSzatmár-Bereg

Nyírtét

Külterület

042/29

b

Rét

0,2720

0,95

SzabolcsSzatmár-Bereg

Nyírtét

Külterület

092/8

Szántó

1,5912

11,66

SzabolcsSzatmár-Bereg

Nyírtét

Külterület

097/37

a

Gyümölcsös

0,5243

11,38

SzabolcsSzatmár-Bereg

Nyírtét

Külterület

097/37

b

Fásított terület

0,4496

0,76

SzabolcsSzatmár-Bereg

Ópusztaszer

Külterület

054/4

Legelő

0,2299

1,91

Csongrád

Ópusztaszer

Külterület

054/5

Legelő

0,7941

6,59

Csongrád

Putnok

Külterület

0174/6

Rét

7,0846

258,59

Borsod-AbaújZemplén

Szabolcsbáka

Külterület

0186/8

Szántó

2,5576

27,25

SzabolcsSzatmár-Bereg
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Szabolcsbáka

Külterület

071/26

Szántó

0,3902

8,00

SzabolcsSzatmár-Bereg

Szaporca
Szaporca
Szaporca
Szécsény
Székkutas
Székkutas
Székkutas
Tarhos
Tarhos

Külterület
Külterület
Külterület
Külterület
Külterület
Külterület
Külterület
Külterület
Külterület

0180/11
0180/12
0218/26
0391/27
0226/34
0318/31
0318/31
034/18
034/18

a
b
a
b

Szántó
Szántó
Szántó
Szántó
Szántó
Szántó
Legelő
Szántó
Legelő

1,1593
1,1201
4,2761
0,6960
4,0000
6,7203
0,1432
3,9416
0,1436

29,72
29,73
91,93
20,00
118,00
198,25
1,95
142,58
1,75

Baranya
Baranya
Baranya
Nógrád
Csongrád
Csongrád
Csongrád
Békés
Békés

Tarhos

Külterület

034/18

c

Fásított terület

0,3039

3,59

Békés

Téglás

Külterület

0251/1

Nádas

1,5399

1,85

Hajdú-Bihar

Téglás

Külterület

065/15

Szántó

0,3402

2,60

Hajdú-Bihar

Téglás

Külterület

065/16

Szántó

2,5148

14,47

Hajdú-Bihar

Téglás

Külterület

091/2

Szántó

0,3974

1,67

Hajdú-Bihar

Tiszaderzs

Külterület

0223/86

Szántó

10,8221

121,65

Jász-NagykunSzolnok

Tiszapüspöki

Külterület

02/10

Legelő

0,4697

0,80

Jász-NagykunSzolnok

Tiszapüspöki

Külterület

098/68

Szántó

2,7159

28,25

Jász-NagykunSzolnok

19

Kert

0,1156

5,23

Jász-NagykunSzolnok

a

Legelő

2,5255

5,30

Jász-NagykunSzolnok

a

Legelő

0,6030

7,36

Jász-NagykunSzolnok

0179/11

Szántó

25,0000

224,54

Jász-NagykunSzolnok

Külterület

0179/9

Szántó

8,3433

143,71

Jász-NagykunSzolnok

Tiszaszentimre

Külterület

03/7

Szántó

1,1938

18,62

Jász-NagykunSzolnok

Tiszaszentimre

Külterület

03/8

Szántó

1,2797

19,96

Jász-NagykunSzolnok

Tiszaszentimre

Külterület

083/14

Szántó

1,8785

41,00

Jász-NagykunSzolnok

Tiszaszentimre

Belterület

2008/1

Legelő

0,5586

2,90

Jász-NagykunSzolnok

Tiszatelek

Külterület

02/41

Szántó

0,8898

16,39

SzabolcsSzatmár-Bereg

Tiszapüspöki

Zártkert

3068/2

Tiszasas

Külterület

049/7

Tiszaszentimre

Külterület

0114/2

Tiszaszentimre

Külterület

Tiszaszentimre
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Szőlő

0,1254

6,11

Borsod-AbaújZemplén

Szőlő

0,0669

3,26

Borsod-AbaújZemplén

0227/8

Szántó

2,0587

25,12

SzabolcsSzatmár-Bereg

Külterület

0337/80

Szántó

0,8315

9,78

SzabolcsSzatmár-Bereg

Tyukod

Külterület

046/18

Szántó

0,5650

11,81

SzabolcsSzatmár-Bereg

Újszilvás
Újszilvás
Újszilvás
Újszilvás

Külterület
Külterület
Külterület
Külterület

0306/5
031/1
031/4
041/11

Szántó
Szántó
Szántó
Szántó

0,8472
0,4316
1,1222
0,4010

24,51
4,49
11,67
7,43

Pest
Pest
Pest
Pest

Ura

Külterület

086/12

Szántó

1,5013

23,42

SzabolcsSzatmár-Bereg

Vajszló
Vajszló
Vajszló
Vajszló

Külterület
Külterület
Külterület
Külterület

0109/24
0125/25
0150/38
064/2

Szántó
Szántó
Legelő
Szántó

1,6738
0,2455
0,3976
0,5985

15,06
2,21
2,78
5,39

Baranya
Baranya
Baranya
Baranya

Vámosoroszi

Zártkert

454

Kert

0,1029

2,33

SzabolcsSzatmár-Bereg

Tolcsva

Külterület

075/34

Tolcsva

Zártkert

1645/2

Tyukod

Külterület

Tyukod

a

a
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Vámosoroszi

Zártkert

522

Kert

0,1151

2,60

SzabolcsSzatmár-Bereg

Vámosoroszi

Zártkert

523

Kert

0,1151

2,60

SzabolcsSzatmár-Bereg

Vámosoroszi

Külterület

0114/5

Szántó

1,5178

20,03

SzabolcsSzatmár-Bereg

Vésztő
Vésztő
Vésztő
Zsadány
Zsadány

Külterület
Külterület
Külterület
Külterület
Külterület

0171/22
035/43
073/27
021/23
0262/10

Szántó
Legelő
Szántó
Legelő
Szántó

2,8716
18,1816
2,8149
1,3078
1,3581

44,01
102,21
40,01
1,57
33,00

Békés
Békés
Békés
Békés
Békés

Zsadány

Külterület

0293/3

Rét és árok

0,6059

10,54

Békés

Zsadány
Zsadány
Zsadány
Zsadány
Zsadány
Zsadány
Zsadány

Külterület
Külterület
Külterület
Külterület
Külterület
Külterület
Külterület

0295/29
0295/29
0314/67
0346/30
0394/50
0406/8
0430/9

Szántó
Legelő
Szántó
Szántó
Szántó
Szántó
Szántó

0,8032
0,1103
3,8228
4,4749
1,2807
4,3346
2,8548

18,69
1,92
61,68
97,49
26,20
100,02
69,37

Békés
Békés
Békés
Békés
Békés
Békés
Békés

Zsáka

Külterület

0195/3

Szántó

5,7584

107,69

Hajdú-Bihar

Zsáka

Külterület

0881/7

Szántó

3,6122

85,18

Hajdú-Bihar

a
b
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2. melléklet
ADATLAP
kérelem benyújtásához
a Nemzeti Földalapkezelő Szervezetnek a Nemzeti Földalapba tartozó földrészletek
közfoglalkoztatási program megvalósítása céljából történő önkormányzati vagyonkezelésbe
adásáról szóló hirdetményéhez
1. Az önkormányzat azonosító adatai:
a) neve
b) székhelye
c) KSH száma
d) adószáma
e) törzsszáma
f) ügyfél-azonosító száma*
g) aláírásra jogosult képviselőjének
neve, tisztsége
*Amennyiben felvett korábban az MVH útján támogatást és szerepel az Egységes Mezőgazdasági
Ügyfél-nyilvántartási Rendszerben.
Az igényelt földrészletek adatai (amennyiben a táblázat sorai nem
elegendőek, külön lapon folytatható annak kitöltése):

2.

Az önkormányzat a program céljára más település területén fekvő földrészletekre is nyújthat be
kérelmet, feltéve, hogy az érintett földrészlet olyan településen fekszik, melynek közigazgatási határa
a kérelmet előterjesztő önkormányzat településének közigazgatási határától közúton vagy
közforgalomtól el nem zárt magánúton legfeljebb 30 km távolságra van.

település

helyrajzi
szám

művelési ág

térmérték
hektárban

3. A kérelem indokai, a földrészlet(ek) használatának, hasznosításának tervezett
módja (amennyiben nem elegendő a hely, új lapon folytatható az indokolás):
Kérjük, hogy ebben a részben az alábbiakat írja le:
 a földrészletek hasznosításának módja (feleljen meg a művelési ágnak)
 az önkormányzati feladat, amelynek ellátását segíteni kívánja a föld hasznosításával
 a közfoglalkoztatottak közreműködésének leírása

A hasznosítás tervezett módja (pl. zöldségtermesztés Y hektáron, gabona X hektáron stb.):
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Az önkormányzati feladat, amelynek ellátását segíteni kívánja a föld hasznosításával (pl.
élelmiszersegély a rászorulók számára, a szociális étkeztetéshez nyersanyag biztosítása
stb.):

Közfoglalkoztatottak személyes közreműködésének módja (be kell mutatni, hogyan vesznek
részt földrészlet műveléséhez szükséges munkálatokban, pl. talaj-előkészítés, vetés,
palántázás, gyommentesítés, betakarítás stb.):

4. A közfoglalkoztatási programban foglalkoztatottak tervezett létszáma:
fő
Jövedelemmel rendelkező személyek:
Jövedelemmel nem rendelkező személyek:
5. Amennyiben rendelkezik állami forrásból megítélt és most beadott
közfoglalkoztatási programra fordítható támogatással, kérjük, adja meg a következő
adatokat:
A támogatás összege:
A támogatás mely időszakra szól?
A támogatást mikor ítélték meg?
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6. A programban részt vevő agrár-szaktanácsadó vagy mezőgazdasági szakirányú
végzettségű személy(ek):
Az NFA-nak biztosítania kell az állami földvagyon gondos kezelését, ezért szükséges szaktanácsadó
bevonása a programba. A szakembernek itt több, nem agrárvégzettségű résztvevő, illetve az
önkormányzat számára kell szakmai segítséget nyújtani, alapvetően szántó és kertészeti munkák
elvégzéséhez, ezért elsősorban ilyen szakirányú végzettség az elfogadható.

neve

végzettsége

részvétel módja
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7. A programhoz kapcsolódó képzési programok ismertetése:
A programba bevont rászorulók számára biztosítani kell, hogy a rájuk bízott földet szakszerűen
tudják művelni. A képzési programnak az a célja, hogy biztosítva legyen a kedvezményezettek
számára a szükséges mezőgazdasági ismeretekhez való hozzáférés.
Nem kell akkreditált, oktatási intézmény által szervezett képzési programot biztosítani, nincs részletes
előírás, de a közfoglalkoztatási programhoz kell, hogy kapcsolódjon.

A képzés tematikája (a mezőgazdasági ismereteknek mely témaköreit, milyen időtartamban
tartalmazza a képzés, pl. talajművelés, növényvédelem stb., elméleti és gyakorlati óraszám):

Képzési módszerek (pl. gyakorlati foglalkozás, előadás stb.):

Az előadók, oktatók személye, szakterülete:

Tárgyi, technikai, finanszírozási feltételei (tekintettel pl. a képzés helyszínére, tananyagra)

A képzés lezárásának módja (pl. vizsga, beszámoló):

26

8. A program működtetéséhez rendelkezésre álló pénzügyi fedezet bemutatása és az
önkormányzat közreműködésének módja (a táblázat folytatható, kiegészíthető):
Az NFA az önkormányzat programját az állami termőföldek biztosításával támogatja. A program
más, szükséges forrásait az önkormányzatnak kell biztosítania, illetve megszerveznie.
Ilyen támogatás lehet
a) a földhasználati lehetőség,
b) a mezőgazdasági szolgáltatások és juttatások,
c) a munkaeszközök és a munkavégzéshez szükséges forgó eszközök,
d) a szaktanácsadás, a szakképzés
biztosítása.
Ebben a részben ezeket a támogatási formákat és az azokhoz szükséges források rendelkezésre
állását kell bemutatni.
Fontos, hogy az itt bemutatott költségvetés legyen összhangban az igényelt föld nagyságával,
a résztvevők számával és a bemutatott gazdálkodási módokkal.

Közreműködés módja

Mértéke
(gépóra, forint, db stb.)

Forrása
(pl. meglévő eszközök,
gépek, költségvetésbe
betervezett összeg, egyéb,
rendelkezésre álló pályázati
támogatás stb.)

Mezőgazdasági
szolgáltatások
(pl. szántás, tárcsázás stb.)
Munkaeszközök és a
munkavégzéshez
szükséges forgó eszközök
(pl. kéziszerszámok,
vetőmag, palánta stb.)
Szaktanácsadás,
szakképzés

……………, 2019. ……………… hó ……… nap

………………………………
aláírás

P. H.
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Nyilatkozat
Alulírott …………………………………………………………………………………………………….………
………………………………………………………………………………….(név, születési hely, idő) mint
a(z) ……………………………………………… önkormányzat képviselője nyilatkozom, hogy az
önkormányzat:
az igényelt földrészlet a település igazgatási területén belül beépítésre nem szánt
mezőgazdasági terület és az(oka)t az önkormányzat a vagyonkezelési szerződés időtartama
alatt
o a termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. törvény szerinti más célra nem
hasznosítja,
o az azokra vonatkozó területfelhasználási egységet nem módosítja;
A program keretében hasznosított földrészletek vonatkozásában a hasznosítással összefüggésben
felmerülő költségeket, és kockázatot az alábbi felek viselik:
költségek és kockázatok viselésének módja,
név/megnevezés, lakcím/székhely
aránya

……………, 2019 ……………… hó ……… nap

………………………………
aláírás

P. H.
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Nyilatkozat
Alulírott …………………………………………………………………………………………………….………
………………………………………………………………………………….(név, születési hely, idő) mint
a(z) ……………………………………………… önkormányzat képviselője nyilatkozom, hogy az
önkormányzat csekély összegű (de minimis) támogatást* 2017., 2018. és 2019. évben
1) nem vett igénybe
2) ……………………………… forint összegben vett igénybe. (Kérjük a megfelelő választ aláhúzni!)

……………, 20…, ……………… hó ……… nap

………………………………
aláírás

P. H.

* Az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a mezőgazdasági ágazatban
nyújtott csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2013. december 18-i
1408/2013/EU bizottsági rendelet hatálya alá tartozó támogatást (A jelenlegi és az azt megelőző két
évben legfeljebb 15000 euró összegben egy és ugyanazon vállalkozások esetében. Ezen összeghatár
felett a kedvezményezett csekély összegű támogatás igénybevételére nem jogosult.)
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Nyilatkozat
Alulírott …………………………………………………………………………………………………….………
………………………………………………………………………………….(név, születési hely, idő), mint
a(z) ……………………………………………… önkormányzat képviselője nyilatkozom, hogy az
önkormányzat által a program keretében hasznosított földrészleteken termesztett növényeket, ezekből
előállított termékeket nem gazdasági céllal értékesíti, hanem Magyarország helyi önkormányzatairól
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdésében felsorolt, kötelező önkormányzati feladat
ellátásához használja fel.
……………, 20…, ……………… hó ……… nap

………………………………
aláírás

P.H.
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Nyilatkozat
Alulírott …………………………………………………………………………………………………….………
………………………………………………………………………………….(név, születési hely, idő) mint
a(z) ……………………………………………… önkormányzat képviselője nyilatkozom, hogy az adatlap
6. pontjában megjelölt agrár-szaktanácsadó részt vesz a programban.
Továbbá büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy önkormányzat képviseletében a
Nemzeti Földalapkezelő Szervezet …………………számú felhívására benyújtott adatlapon valamint
nyilatkozatokban közölt adatok a valóságnak megfelelnek.
……………, 20…, ……………… hó ……… nap

………………………………
aláírás

P. H.

31

Csatolni kell a kérelemhez az alábbiakat:
(Az adatlaphoz csatolt dokumentumokat laponként a jegyző hitelesítésével, aláírásával,
pecsétjével kell ellátni.)

a) a hatályos helyi építési szabályzatot és a szabályozási tervet, valamint a képviselőtestület által jóváhagyott településszerkezeti terv kivonatát, amely szerint az
önkormányzat által igényelt földrészlet a település igazgatási területén belül
beépítésre nem szánt mezőgazdasági terület,
b)

a kötelezettséget vállaló nyilatkozatot arról, hogy a földrészletet a vagyonkezelési
szerződés időtartama alatt az önkormányzat:
- a termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. törvény szerinti más célra nem
hasznosítja, és
- az a) pont szerinti területfelhasználási egységet nem módosítja,

c)

az önkormányzat nyilatkozatát a jelenlegi és az azt megelőző két évben igénybe vett
csekély összegű (de minimis) támogatásokról,

d) a program keretében hasznosított földrészletek vonatkozásában a hasznosítással
összefüggésben felmerülő költségek és kockázat viselését alátámasztó
dokumentumokat (pl. nyilatkozat, kivonat önkormányzati rendeletből),
e) az önkormányzat nyilatkozatát az agrár-szaktanácsadó rendelkezésére állásáról,
f) az önkormányzat képviselő-testületének döntését a közfoglalkoztatási programban
való részvételről.

AZ ADATLAPOT ÉS MELLÉKLETEIT POSTAI ÚTON (NFA címe: 1149 BUDAPEST,
BOSNYÁK TÉR 5.) VAGY SZEMÉLYESEN (NFA ÜGYLÉLSZOLGÁLATI IRODA CÍME:
1149 Budapest, Bosnyák tér 5.) ÜGYFÉLFOGADÁSI IDŐ ALATT (HÉTFŐ–CSÜTÖRTÖK
8:00–14:00; PÉNTEKEN 8:00-13:30), JELEN HIRDETMÉNY KÖZZÉTÉTELÉNEK
NAPJÁTÓL SZÁMÍTOTT 30. NAPIG BEÉRKEZŐEN KELL BENYÚJTANI!
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3. melléklet
TÁJÉKOZTATÓ
a kérelem benyújtásához
a Nemzeti Földalapkezelő Szervezetnek a Nemzeti Földalapba tartozó földrészletek közül
termőföldek és mezőgazdasági művelés alatt álló belterületi földek közfoglalkoztatási
program megvalósítása céljából önkormányzati vagyonkezelésbe adásáról szóló
hirdetményéhez

A Nemzeti Földalapkezelő Szervezet feladata egyebek mellett az önkormányzatok
közfoglalkoztatási programjainak támogatása a Nemzeti Földalapba tartozó
földrészletek ingyenes vagyonkezelésbe adásával
- a Nemzeti Földalapról szóló 2010. évi LXXXVII. törvény, valamint
- a Nemzeti Földalapba tartozó földrészletek szociális földprogram megvalósítása
céljából az önkormányzatok számára történő ingyenes tulajdonba vagy
vagyonkezelésbe adásának szabályairól szóló 263/2010. (XI. 17.) Korm. rendeletben
megfogalmazottak szerint.
Az önkormányzatok közfoglalkoztatás keretében az önkormányzati feladatok ellátásának
segítése érdekében közfoglalkoztatási programot szervezhetnek.
Ehhez járul hozzá az NFA földalap biztosításával.
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Útmutató
az Adatlap (2. melléklet) kitöltéséhez
Az 1. Az önkormányzat azonosító adatai című ponthoz
Az f) pontban kért ügyfél-azonosító szám alapján tartja nyilván a Mezőgazdasági és
Vidékfejlesztési Hivatal (a továbbiakban MVH) a kedvezményezettet. Ez azt is feltételezi,
hogy a kedvezményezett előzetesen regisztrálta magát az Egységes Mezőgazdasági Ügyfélnyilvántartási Rendszerben az MVH-nál. A regisztráció az alábbi oldalon keresztül érhető el:
http://www.mvh.allamkincstar.gov.hu
A 2. Az igényelt földrészletek adatai című ponthoz
Kérjük, hogy az itt megjelölt földrészletek adatai egyezzenek meg a Hirdetményben közzétett
adatokkal. Az önkormányzat kérelme nem szükséges, hogy a Hirdetményben megjelent
összes földrészletre vonatkozzon, azokból szabadon választhatja a programjának
legmegfelelőbbe(ke)t. A program céljára más település területén fekvő földrészletekre is
nyújthat be kérelmet az önkormányzat, feltéve, hogy az érintett földrészlet olyan településen
fekszik, melynek közigazgatási határa a kérelmet előterjesztő önkormányzat településének
közigazgatási határától közúton vagy közforgalomtól el nem zárt magánúton legfeljebb 30
km távolságra van.
Az NFA a hirdetményében megjelenteknek megfelelően 5 évre kívánja vagyonkezelésbe
adni a földrészleteket.
A 3. A kérelem indokai, a földrészlet(ek) használatának, hasznosításának tervezett
módja című ponthoz
Ebben a pontban kérjük az önkormányzat, a település lakosságának helyzetét, valamint a
közfoglalkoztatási programjának bemutatását az alábbiak szerint:
- az igényelt földrészletek használatának, hasznosításának tervezett módja
bemutatásánál a tervezett mezőgazdasági tevékenység leírása szükséges,
-

a kedvezményezettek, résztvevők körének, szociális helyzetének bemutatása,

-

az önkormányzati feladat bemutatása, melyet a közfoglalkoztatási programmal
segítenek.

Fontos, hogy az itt leírtak legyenek összhangban a kérelmezett földrészletek
sajátosságaival, művelési ágával, mértékével, elhelyezkedésével, és feleljenek meg az
önkormányzat által a tárgyban esetlegesen hozott rendeletnek illetve a bemutatott pénzügyi
fedezetnek.
A 6. A programban részt vevő agrár-szaktanácsadó vagy mezőgazdasági szakirányú
végzettségű személy(ek) című ponthoz
A közfoglalkoztatási program működtetése során agrár-szaktanácsadó bevonása szükséges
annak érdekében, hogy a mezőgazdasági munkavégzés eredményes legyen és
megvalósuljon az állami tulajdonú földön a gondos gazdálkodás. Ebben a pontban a
tanácsadó adatait kell megjeleníteni. Szükséges még a részvétel módját is részletezni. Lehet
az önkormányzat alkalmazásában álló személy, de lehet önkéntes munkát végző is. A
szaktanácsadó rendelkezésére állásáról az önkormányzatnak nyilatkoznia kell.
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A 7. A programhoz kapcsolódó képzési programok ismertetése című ponthoz
A közfoglalkoztatási programba bevont foglalkoztatottak számára biztosítani kell, hogy a
rájuk bízott földet szakszerűen tudják művelni. A képzési programnak az a célja, hogy
biztosítva legyen a kedvezményezettek számára a szükséges mezőgazdasági ismeretekhez
való hozzáférés.
A képzési program során szükséges:
- a tematikának,
- a képzési módszereknek,
- az előadók személyének,
- a képzés tárgyi, technikai, finanszírozási feltételeinek, valamint
- a képzés lezárásának
bemutatása.
A 8. A program működtetéséhez rendelkezésre álló pénzügyi fedezet bemutatása és az
önkormányzat közreműködésének módja című ponthoz
Az NFA az önkormányzat közfoglalkoztatási programját az állami termőföldek
biztosításával támogatja. A program más, szükséges forrásait az önkormányzatnak kell
biztosítani, illetve megszerveznie.
Fontos, hogy az itt bemutatott költségvetés legyen összhangban az igényelt föld
nagyságával, a résztvevők számával és a bemutatott gazdálkodási módokkal.
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14. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
Az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
2019. június 18-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező bizottság:

A Képviselő-testület 2019. évi II. féléves ülésprogramja
Pap-Szabó Katalin 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!
A Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 12/2013. (V. 10.) önkormányzati
rendelet 9. § (2) bekezdése értelmében a képviselő-testület a polgármester előterjesztése alapján éves
ülésprogramot állapít meg a tárgyévet megelőző év utolsó testületi ülésén. Figyelemmel a gyorsan változó jogi,
gazdasági környezetre az első félévre vonatkozó ülésprogramot a Képviselő-testület 497/2018. (XII. 20.) Gye. Kt.
határozatával hagyta jóvá. A második félévre vonatkozó ülésprogram elkészült. Az ülésprogramon felül a bizottságok
és képviselő-testületi tagok az SZMSZ-ben meghatározottak szerint kezdeményezhetik rendelet és
határozathozatalt.
Kérem a tisztelt Képviselő-testülettől az előterjesztés megtárgyalását és a döntési javaslat elfogadását.
Döntéshozói vélemények
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
Döntési javaslat
""2019. II. félévi munkaprogram tervezet meghatározása" "
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: ÁLTALÁNOS ÜGYEK
Az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Képviselő-testület 2019. évi II. féléves ülésprogramját
a következők szerint határozza meg:
GYOMAENDRŐD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
MUNKAPROGRAMJA
2019. év II. félévére
Augusztus 29.
Beszámoló Gyomaendrőd Város Önkormányzata és intézményei 2019. első félévi gazdálkodásának
alakulásáról
Hivatali felelős:
Szilágyiné Bácsi Gabriella osztályvezető
Tárgyaló bizottság:
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
Beszámoló a Gyomaszolg Ipari Park Kft. 2019. első féléves gazdálkodásáról
Hivatali felelős:
Csényi István köztisztviselő
Tárgyaló bizottság:
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
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Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
Beszámoló a Zöldpark Gyomaendrőd Nonprofit Kft. 2019. első féléves gazdálkodásáról
Hivatali felelős:
Csényi István köztisztviselő
Tárgyaló bizottság:
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
Beszámoló a Gyomaközszolg Kommunális Közszolgáltató Nonprofit Kft. végelszámolásáról és vagyoni
helyzetéről
Hivatali felelős:
Csényi István köztisztviselő
Tárgyaló bizottság:
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
Beszámoló a Regionális Hulladékkezelő Kft. 2019. első féléves gazdálkodásáról
Hivatali felelős:
Csényi István köztisztviselő
Tárgyaló bizottság:
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
Beszámoló a Gyomaendrődi Liget Fürdő Nonprofit Kft. 2019. első féléves gazdálkodásáról
Hivatali felelős:
Csényi István köztisztviselő
Tárgyaló bizottság:
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
Beszámoló a Gyomaendrődi Földkezelő Kft. 2019. első féléves gazdálkodásáról
Hivatali felelős:
Csényi István köztisztviselő
Tárgyaló bizottság:
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
Szeptember 26.
A 2019. évi költségvetésről szóló rendelet módosítása
Hivatali felelős:
Szilágyiné Bácsi Gabriella osztályvezető
Tárgyaló bizottság:
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda beszámolója a 2018/2019 nevelési évről
Hivatali felelős:
Keresztesné Jáksó Éva osztályvezető
Tárgyaló bizottság:
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
Csatlakozás a Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjpályázat 2020. évi fordulójához
Hivatali felelős:
Keresztesné Jáksó Éva osztályvezető
Tárgyaló bizottság:
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
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Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
Veteményezésre kijelölt és egyéb területek bérletének felülvizsgálata
Hivatali felelős:
Csényi István köztisztviselő
Tárgyaló bizottság:
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
Beszámoló a 2019. évi nyári napközi ellátásról
Hivatali felelős:
Keresztesné Jáksó Éva osztályvezető
Tárgyaló bizottság:
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
Október 23.
KÉPVISELŐ-TESTÜLET ALAKULÓ ÜLÉSE
November 7.
Az önkormányzat 2019. évi háromnegyed éves pénzügyi beszámolója
Hivatali felelős:
Szilágyiné Bácsi Gabriella osztályvezető
Tárgyaló bizottság:
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
A GYÜSZ-TE éves feladatterve, idényelemzés, a 2019. év turisztikai eredményei
Hivatali felelős:
Petényi Roland osztályvezető
Tárgyaló bizottság:
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
Általános iskolai körzethatárok véleményezése
Hivatali felelős:
Keresztesné Jáksó Éva osztályvezető
Tárgyaló bizottság:
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
November 28.
Döntés illetményalap megállapításáról
Hivatali felelős:
Pap-Szabó Katalin jegyző
Tárgyaló bizottság:
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
2020. évi belsőellenőrzési terv
Hivatali felelős:
Tóthné Gál Julianna köztisztviselő
Tárgyaló bizottság:
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
Mezőőri és közterület felügyelői beszámoló, mezőőri járulék előirányzatának teljesülése
Hivatali felelős:
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Pardi László osztályvezető
Enyedi László osztályvezető
Tárgyaló bizottság:
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
Önkormányzati helyiségek és egyéb területek bérleti díjának felülvizsgálata
Hivatali felelős:
Csényi István köztisztviselő
Tárgyaló bizottság:
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
Beszámoló a vízmű rekonstrukció keretében elvégzett munkákról
Hivatali felelős:
Pardi László osztályvezető
Tárgyaló bizottság:
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
Arany János Tehetséggondozó Programban való részvétel
Hivatali felelős:
Keresztesné Jáksó Éva osztályvezető
Tárgyaló bizottság:
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
Beszámoló a Társulásokban végzett munkáról
Hivatali felelős:
Pardi László osztályvezető
Tárgyaló bizottság:
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
Beszámoló a Gyomaszolg Ipari Park Kft. 2019. háromnegyed éves gazdálkodásáról
Hivatali felelős:
Csényi István köztisztviselő
Tárgyaló bizottság:
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
Beszámoló a Zöldpark Gyomaendrőd Nonprofit Kft. 2019. háromnegyed éves gazdálkodásáról
Hivatali felelős:
Csényi István köztisztviselő
Tárgyaló bizottság:
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
Beszámoló a Regionális Hulladékkezelő Kft. 2019. háromnegyed éves gazdálkodásáról
Hivatali felelős:
Csényi István köztisztviselő
Tárgyaló bizottság:
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
Beszámoló a Gyomaendrődi Liget Fürdő Nonprofit Kft. 2019. háromnegyed éves gazdálkodásáról
Hivatali felelős:
Csényi István köztisztviselő
Tárgyaló bizottság:
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
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Beszámoló a Gyomaendrődi Földkezelő Kft. 2019. háromnegyed éves gazdálkodásáról
Hivatali felelős:
Csényi István köztisztviselő
Tárgyaló bizottság:
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
December 2.
KÖZMEGHALLGATÁS
December 19.
Az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló rendelet módosítása
Hivatali felelős:
Szilágyiné Bácsi Gabriella osztályvezető
Tóthné Gál Julianna köztisztviselő
Tárgyaló bizottság:
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság,
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
Az önkormányzat 2020. évi költségvetési koncepciója
Hivatali felelős:
Szilágyiné Bácsi Gabriella osztályvezető
Tárgyaló bizottság:
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
Beszámoló a 2019. évben benyújtott/megvalósított pályázatokról
Hivatali felelős:
Petényi Roland osztályvezető
Keresztesné Jáksó Éva
Pardi László
Tárgyaló bizottság:
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
2020. évi átmeneti gazdálkodásról szóló rendelet megalkotása
Hivatali felelős:
Szilágyiné Bácsi Gabriella osztályvezető
Tárgyaló bizottság:
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
Önkormányzati feladatot ellátók és szolgáltatást végzők 2020. évre vonatkozó áremelési kérelme
Hivatali felelős:
Szilágyiné Bácsi Gabriella osztályvezető
Tárgyaló bizottság:
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
A Liget Fürdő Nonprofit Kft. által visszafizetett kölcsön összegének felhasználásának felülvizsgálata
Hivatali felelős:
Szilágyiné Bácsi Gabriella osztályvezető
Tárgyaló bizottság:
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2020. I. félévi munkaprogramja
Hivatali felelős:
Pap-Szabó Katalin jegyző
Tárgyaló bizottság:
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Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság,
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
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15. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
Az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
2019. június 18-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező bizottság:

Javaslat a "Kiegyenlítő bérrendezési alapra" benyújtott pályázaton elnyert
támogatás felhasználására
Pap-Szabó Katalin jegyző
Pap-Szabó Katalin jegyző
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság,
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság, Ügyrendi,
Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi 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
maradt. 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 illetmény alapot.
2019. január 14. napján kiírásra került a „kiegyenlítő bérrendezési alap támogatásra” vonatkozó Pályázati Kiírás,
melynek célja, hogy a szerényebb anyagi helyzetű települési önkormányzatok számára is lehetővé tegye, hogy a
köztisztviselői bérek rendezése érdekében megtett vagy megtenni szándékozott illetmény-emeléshez anyagi forrást
biztosítson.
2019. január 25-én Önkormányzatunk is benyújtotta pályázatát, mely 2019. február 25-én kelt BMÖGF/490-20/2019
számú miniszteri döntésnek megfelelően 15.600.000,- forint vissza nem térítendő támogatásban részesült.
A pályázat benyújtásának feltételeként, a települési önkormányzatnak vállalnia kell, hogy az illetményalapot 2019.
évre vonatkozóan (2019. január 1. napjától kezdődően) a költségvetési törvényben rögzített illetményalaphoz
(38.650,-forint) képest legalább 20%-kal emelt összegben, azaz legalább 46.380,-forintban állapítja meg.
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete Csárdaszállás Községi és Hunya Község Önkormányzat
Képviselő-testületei hozzájárulásával a közszolgálati tisztviselők 2019. évi illetményalapjáról szóló 26/2018. (XII. 21.)
önkormányzati rendelet 1. § alapján a Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal közszolgálati tisztviselőinek
illetményalapját 2019. évben 50.000,- Ft-ban állapította meg. A pályázat benyújtásának feltétele tehát megvalósult,
azonban az Önkormányzat a pályázat benyújtásától függetlenül saját hatáskörben döntött az illetmény alap
módosításáról.
A támogatói okiratban megítélt 15.600.000,- forint támogatás az Önkormányzat 2019. évi költségvetésében többlet
támogatásként jelenik meg, mely címzetten a köztisztviselők bérrendezését célozza. Ennek figyelembe vételével
teszek javaslatot és kérem a képviselő-testületet, hogy a Közös Hivatalnak biztosítson lehetőséget arra, hogy a
Hivatalban alkalmazott köztisztviselők egy egyszeri, havi bérkifizetés keretében megkaphassák a kiegyenlítő
bérrendezési alap által biztosított támogatás összegét.
Döntéshozói vélemények
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
Döntési javaslat
"Kiegyenlítő bérrendezési alap támogatásának felhasználása"
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 - egyet értésben Csárdaszállás Községi és Hunya
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Község Önkormányzat Képviselő-testületeivel – a Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal alkalmazásában álló
közszolgálati tisztviselők részére egy egyszeri illetmény kifizetést engedélyez, melynek összege megegyezik a
dolgozók egy havi bruttó bérének összegével. A kifizetés fedezete a kiegyenlítő bérrendezési alapra benyújtott
pályázaton elnyert 15.600.000 Ft támogatás. A felhasznált támogatási összeg a költségvetési rendelet soron
következő módosításával kerüljön beépítésre a Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi
költségvetésébe.
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
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.
Az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
2019. június 18-i ülésére
Tárgy:

Bejelentések

