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MEGHÍVÓ
Gyomaendrőd Város Polgármestere tisztelettel
meghívja Önt a Képviselő-testület

2019. augusztus 29-én 14 órakor
kezdődő ülésére a Városháza üléstermébe




Napirend:
1. Beszámoló Gyomaendrőd Város Önkormányzata és intézményei 2019. első
félévi gazdálkodásának alakulásáról
2. Beszámoló a Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi
tevékenységéről
3. Szent Antal Népház és Művelődési Ház szervezeti és működési szabályzatának
jóváhagyása
4. Szent Antal Népház és Művelődési Ház kérelme
5. Közalapítvány
Gyomaendrőd
Város
Közgyűjteményeiért
Felügyelő
Bizottságának 2018. évi beszámolója
6. Gyomaendrőd Város Önkormányzata részére felajánlott festmények
elfogadása
7. Ajándék felajánlás
8. Megállapodás bölcsőde működtetéséhez
9. Bérleti szerződés hosszabbítása
10. Piac, mérlegkezelés és vásárok rendezésére kijelölt ingatlanok bérbeadása
11. A gyomaendrődi 02819/1 hrsz.-ú ingatlan értékesítése

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.

12. Gyomaszolg Ipari Park Kft. 2019. első félévi beszámolója
13. Gyomaközszolg Kommunális Közszolgáltató Nonprofit Kft. 2019. első félévi
beszámolója
14. Zöldpark Gyomaendrőd Nonprofit Kft. 2019. első félévi gazdálkodási
beszámolója
15. Gyomaendrődi Liget Fürdő Nonprofit Kft. 2019. első félévi beszámolója
16. Regionális Hulladékkezelő Kft. 2019. első félévi beszámolója
17. Gyomaendrődi Földkezelő Kft. 2019. első félévi beszámolója
18. Beszámoló a lakossági járda felújítási pályázatokról
19. VP6-19-2.1-54-10-19 kódszámú pályázatok
20. Gyoma háziorvosi rendelő energetikai korszerűsítése közbeszerzéshez
többletforrás biztosítása
21. A Kállai Ferenc Kulturális Központ multifunkcionális közösségi térré alakítása
közbeszerzéshez többletforrás biztosítása
22. Közterületi hulladékgyűjtők ürítése
23. Gördülő fejlesztési terv véleményezése
24. MÁV állomás karbantartása
25. Helyi Választási Bizottság tagjainak megválasztása
26. Gyomaendrőd, Magtárlaposi utca 1-3/II. szám alatti szolgálati bérlakás bérleti
jogviszonyának meghosszabbítása
27. Bejelentések
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. Törvény 46. § (2) bekezdés a)
pontja alapján az alábbi napirendi pont megtárgyalására zárt ülésen kerül sor

28. Méltatlanságra okot adó körülmény vizsgálata
Kérem, hogy az ülésen részt venni szíveskedjen.
Gyomaendrőd, 2019. augusztus 22.

Tisztelettel:

Toldi Balázs s.k.
polgármester

ELŐTERJESZTÉSEK

Gyomaendrőd Város Önkormányzata
Képviselő-testület
2019. augusztus 29.
napján tartandó rendes üléséhez

Gyomaendrőd Város Önkormányzata
5500 Gyomaendrőd, Selyem út 124.

BESZÁMOLÓ
a Képviselő-testület döntéseinek végrehajtásáról
a 2019. 08. 29-i ülésre

58/2018. (II. 26.) Képviselő-testületi határozat

Tárgy: Önkormányzati kitüntetések adományozását szabályozó rendelet felülvizsgálata
Határidő: 2019. 03. 31., felelős: Toldi Balázs, végrehajtva: 2019. augusztus 20.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi kitüntetéseket
szabályozó önkormányzati rendelet felülvizsgálatát új rendelet megalkotásával
valósította meg. Az önkormányzati kitüntetések és elismerések alapításáról és
adományozásának rendjéről szóló önkormányzati rendelet 2019. március 1-én,a
várossá nyilvánítás 30-ik évfordulóján lépett hatályba. Az új önkormányzati
rendeletnek megfelelően kerültek megtervezésre az oklevelek, érmek és plakettek.
Az újonnan hatályosult rendelet alapján civil szervezetek kezdeményére kitüntetések
adományozására is sor került augusztus 20-án.
68/2019. (II. 28.) Képviselő-testületi határozat

Tárgy: Hősök útja 63. szám alatt lévő volt kollégium ingatlan értékesítése nyílt árverésen
Határidő: 2019. 04. 30., felelős: Toldi Balázs, végrehajtva: 2019. március 29.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat
tulajdonát képező Gyomaendrőd, Hősök útja 63. szám alatt lévő 1577 hrsz.-ú
ingatlan értékesítésére egyfordulós, nyílt árverést hirdetett, amely eredményes volt.
Az ingatlan kikiáltási áron 14,5 millió Ft összegben elkelt. A vevő a vételárat
hiánytalanul megfizette.
123/2019. (IV. 1.) Képviselő-testületi határozat

Tárgy: Nyilatkozattétel elővásárlási jogra
Határidő: 2019. 04. 08., felelős: Toldi Balázs, végrehajtva: 2014. április 8.
Gyomaendrőd Város Önkormányzata nyilatkozott arról, hogy Zsombok Albert
László és Zsombok Albert Lászlóné (5510 Dévaványa, Zrínyi u. 125.) mint eladók
és Szemenyei János (5931 Nagyszénás, Bartók B. u. 10.) valamint Szemenyi Dániel
(5931 Nagyszénás, Arany János u. 42/1. sz.) mint vevők között a gyomaendrődi
16244 hrsz.-ú 960 m2 alapterületű, kivett zártkerti művelés alól kivett terület és a

16245 hrsz.-ú 750 m2 alapterületű, kivett zártkerti művelés alól kivett terület és
gazdasági épület ingatlanokra 2019. március hónap 8. napján létre jött adásvételi
szerződés 9./ pontjában meghatározott elővásárlási jogával nem kíván élni.
A Képviselő-testületi döntés kézbesítésre került.
127/2019. (IV. 11.) Képviselő-testületi határozat

Tárgy: Bölcsődefejlesztés 2019. - 76/2019. (II.28) Gye. Kt. határozat módosítása
Határidő: 2019. 04. 11., felelős: Toldi Balázs, végrehajtva: 2019. július 30.
A Pénzügyminisztérium felhívására a pályázati projekt a TOP-1.4.1-19 számú
pályázati konstrukció keretében került benyújtásra.
146/2019. (IV. 25.) Képviselő-testületi határozat

Tárgy: Gyomaszolg Ipari Park Kft. 2019. évi üzleti terve
Határidő: 2019. 04. 25., felelős: Toldi Balázs, végrehajtva: 2019. április 25.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyta a
Gyomaszolg Ipari Park Kft. 2019. évi üzleti tervét.
147/2019. (IV. 25.) Képviselő-testületi határozat

Tárgy: Felmentvény megadása Dinya József ügyvezető részére
Határidő: 2019. 04. 25., felelős: Toldi Balázs, végrehajtva: 2019. április 25.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő – testülete Dinya József
ügyvezető részére a felmentvényt megadta.
148/2019. (IV. 25.) Képviselő-testületi határozat

Tárgy: Gyomaközszolg Kommunális Közszolgáltató Nonprofit Kft. 2018. évi beszámolója
Határidő: 2019. 04. 25., felelős: Toldi Balázs, végrehajtva: 2019. április 25.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete tudomásul vette a
Gyomaközszolg Kommunális Közszolgáltató Nonprofit Kft. 2018. évről szóló
beszámolóját.
149/2019. (IV. 25.) Képviselő-testületi határozat

Tárgy: Felmentvény megadása Vaszkó Anikó ügyvezető részére
Határidő: 2019. 04. 25., felelős: Toldi Balázs, végrehajtva: 2019. április 25.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő – testülete tudomásul vette a
Taggyűlés döntését, mely szerint Vaszkó Anikó ügyvezető részére a felmentvényt
megadta.

150/2019. (IV. 25.) Képviselő-testületi határozat

Tárgy: Adatszolgáltatás a Gyomaközszolg Kft. végelszámolásáról
Határidő: 2019. 04. 25., felelős: Toldi Balázs, végrehajtva: 2019. április 25.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete tudomásul vette a
Gyomaközszolg Kommunális Közszolgáltató Nonprofit Kft. végelszámolásáról
készített adatszolgáltatását.
151/2019. (IV. 25.) Képviselő-testületi határozat

Tárgy: Zöldpark Gyomaendrőd Nonprofit Kft. 2018. évi beszámolója
Határidő: 2019. 04. 25., felelős: Toldi Balázs, végrehajtva: 2019. április 25.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyta a Zöldpark
Gyomaendrőd Nonprofit Kft. 2018. évről szóló beszámolóját.
152/2019. (IV. 25.) Képviselő-testületi határozat

Tárgy: Felmentvény megadása Dinya József ügyvezető részére -Zöldpark Kft.
Határidő: 2019. 04. 25., felelős: Toldi Balázs, végrehajtva: 2019. április 25.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő – testülete Dinya József
ügyvezető részére a felmentvényt megadta.
153/2019. (IV. 25.) Képviselő-testületi határozat

Tárgy: Zöldpark Kft. 2019. évi üzleti terve
Határidő: 2019. 04. 25., felelős: Toldi Balázs, végrehajtva: 2019. április 25.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyta a Zöldpark
Gyomaendrőd Nonprofit Kft. 2019. évi üzleti tervét.
154/2019. (IV. 25.) Képviselő-testületi határozat

Tárgy: Gyomaendrődi Liget Fürdő Nonprofit Kft. 2018. évről szóló gazdasági beszámolója
Határidő: 2019. 04. 25., felelős: Toldi Balázs, végrehajtva: 2019. április 25.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyta a
Gyomaendrődi Liget Fürdő Nonprofit Kft. 2018. évről szóló gazdasági
beszámolóját.
155/2019. (IV. 25.) Képviselő-testületi határozat

Tárgy: Felmentvény megadása Gera Krisztián ügyvezető részére

Határidő: 2019. 04. 25., felelős: Toldi Balázs, végrehajtva: 2019. április 25.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő – testülete Gera Krisztián
ügyvezető részére a felmentvényt megadta.
156/2019. (IV. 25.) Képviselő-testületi határozat

Tárgy: Gyomaendrődi Liget Fürdő Nonprofit Kft. 2019. évi üzleti terve
Határidő: 2019. 04. 25., felelős: Toldi Balázs, végrehajtva: 2019. április 25.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyta a
Gyomaendrődi Liget Fürdő Nonprofit Kft. 2019. évi üzleti tervét.
157/2019. (IV. 25.) Képviselő-testületi határozat

Tárgy: Gyomaendrődi Földkezelő Kft. Taggyűlésének a Kft. 2018. évről szóló
mérlegbeszámolója
Határidő: 2019. 04. 25., felelős: Toldi Balázs, végrehajtva: 2019. április 25.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete javasolta a
Gyomaendrődi Földkezelő Kft. Taggyűlésének a Kft. 2018. évről szóló
mérlegbeszámolójának elfogadását.
158/2019. (IV. 25.) Képviselő-testületi határozat

Tárgy: Felmentvény megadása Varjú Róbert ügyvezető részére
Határidő: 2019. 04. 25., felelős: Toldi Balázs, végrehajtva: 2019. április 25.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő – testülete javasolta a
Gyomaendrődi Földkezelő Kft. Taggyűlésének, hogy Varju Róbert ügyvezető
részére a felmentvényt adja meg, tekintettel arra, hogy az ügyvezető a 2018 évi
beszámolás időszakban munkáját a társaság érdekeinek elsődlegességét szem előtt
tartva végezte.
159/2019. (IV. 25.) Képviselő-testületi határozat

Tárgy: Gyomaendrődi Földkezelő Kft. Taggyűlésének a Kft. 2019. évi első negyedévének
gazdálkodásáról szóló mérlegbeszámolója
Határidő: 2019. 04. 25., felelős: Toldi Balázs, végrehajtva: 2019. április 25.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete javasolta a
Gyomaendrődi Földkezelő Kft. Taggyűlésének a Kft. 2019. évi első negyedévének
gazdálkodásáról szóló mérlegbeszámolójának az elfogadását.
160/2019. (IV. 25.) Képviselő-testületi határozat

Tárgy: Gyomaendrődi Liget Fürdő Nonprofit Kft. Felügyelőbizottságának 2018. évi

feladatteljesítésről szóló beszámolója
Határidő: 2019. 04. 25., felelős: Toldi Balázs, végrehajtva: 2019. április 25.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadta a
Gyomaendrődi Liget Fürdő Nonprofit Kft. (5500 Gyomaendrőd, Erzsébet liget 2.)
Felügyelőbizottságának 2018. évi feladatteljesítésről szóló beszámolóját.
161/2019. (IV. 25.) Képviselő-testületi határozat

Tárgy: Gyomaszolg Ipari Park Kft. Felügyelőbizottságának 2018. évi feladatteljesítésről
szóló beszámolója
Határidő: 2019. 04. 25., felelős: Toldi Balázs, végrehajtva: 2019. április 25.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadta a
Gyomaszolg Ipari Park Kft. (5500 Gyomaendrőd, Ipartelep u. 2.)
Felügyelőbizottságának 2018. évi feladatteljesítésről szóló beszámolóját.
162/2019. (IV. 25.) Képviselő-testületi határozat

Tárgy: Zöldpark Gyomaendrőd Nonprofit Kft. Felügyelőbizottságának 2018. évi
feladatteljesítésről szóló beszámolója
Határidő: 2019. 04. 25., felelős: Toldi Balázs, végrehajtva: 2019. április 25.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadta a Zöldpark
Gyomaendrőd Nonprofit Kft. (5500 Gyomaendrőd, Ipartelep u. 2.)
Felügyelőbizottságának 2018. évi feladatteljesítésről szóló beszámolóját.
163/2019. (IV. 25.) Képviselő-testületi határozat

Tárgy: Gyomaközszolg Kommunális Közszolgáltató Nonprofit Kft. Felügyelőbizottságának
2018. évi fel-adatteljesítésről szóló beszámolója
Határidő: 2019. 04. 25., felelős: Toldi Balázs, végrehajtva: 2019. április 25.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadta a
Gyomaközszolg Kommunális Közszolgáltató Nonprofit Kft. (5500 Gyomaendrőd,
Ipartelep u. 2.) Felügyelőbizottságának 2018. évi feladatteljesítésről szóló
beszámolóját.
164/2019. (IV. 25.) Képviselő-testületi határozat

Tárgy: Gyomaendrődi Földkezelő Kft. Felügyelőbizottságának 2018. évi feladatteljesítésről
szóló beszámolója
Határidő: 2019. 04. 25., felelős: Toldi Balázs, végrehajtva: 2019. április 25.
Gyomaendrőd
Gyomaendrődi

Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadta a
Földkezelő Kft. (5500 Gyomaendrőd, Ipartelep u. 2.)

Felügyelőbizottságának 2018. évi feladatteljesítésről szóló beszámolóját.
168/2019. (IV. 25.) Képviselő-testületi határozat

Tárgy: Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása 2019.-sportudvar
kialakítása
Határidő: értelem szerint, felelős: Toldi Balázs, végrehajtva: 2019. május 31.
A Polgármester a tervezett fejlesztés költségvetését, forrás összetételét, valamint a
pályázati dokumentációt a Képviselő-testület 2019. májusi ülésére előterjesztette.A
pályázat határidőben benyújtásra került, elbírálása még nem történt meg.
187/2019. (IV. 25.) Képviselő-testületi határozat

Tárgy: Közterület átnevezési kezdeményezés
Határidő: 2019. 05. 31., felelős: Pap-Szabó Katalin, végrehajtva: 2019. május 30.
Dógi János gyomaendrődi lakos, továbbá a gyomaendrődi székhelyű Roma
Polgárjogi Szövetség civil szervezet által a jelenlegi Kossuth tér megnevezésű
közterületnek Endrődi cigányzenészek terére történő átnevezési kezdeményezése 30
napra közszemlére került a helyben szokásos módon. Ezen túl a közterületek
elnevezésének és jelölésének rendjéről szóló 15/2013. (V. 10.) önkormányzati
rendelet 4. § (2) bekezdésében meghatározottak közül a b) pont szerinti forma
választásával az érintett lakosság véleményének közvetlen megismerése is
megtörtént. A csekély számú (1,6%) lakossági támogatottságra figyelemmel a
képviselő-testület nem adott helyt a kezdeményezésnek, ezért a Gyomaendrőd
belterület 6673/1 és 6673/2 helyrajzi számú, Gyomaendrőd Város
Önkormányzatának tulajdonában lévő közterület Kossuth tér megnevezését nem
módosította.
211/2019. (V. 30.) Képviselő-testületi határozat

Tárgy: Regionális Hulladékkezelő Kft. 2018. évi beszámolója
Határidő: 2019. 05. 30., felelős: Toldi Balázs, végrehajtva: 2019. május 30.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete tudomásul vette a
Regionális Hulladékkezelő Kft. Taggyűlésének a 2018. évről szóló beszámoló
elfogadásáról hozott döntését.
216/2019. (V. 30.) Képviselő-testületi határozat

Tárgy: Településrendezési Eszközök 10. módosítása -digitális alaptérkép igénylése
Határidő: 2019. 06. 15., felelős: Toldi Balázs, végrehajtva: 2019. június 12.
A hatályos Településrendezési Eszközök 10. sz. módosításának előkészítése
kapcsán, a földmérési és térinformatikai államigazgatási szervnél az Étv. 13/A. §-a,
az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény 72. § (6) bekezdése,

valamint a földmérési és térképészeti tevékenységről szóló 2012. évi XLVI. törvény
6. § (20) bekezdése alapján, a 13. melléklet szerinti adatbázisok és adatok
szolgáltatását megigényeltük az illetékes államigazgatási szervtől. A térképi
adatbázist megkaptuk, annak hasznosítása a TESZK módosítási eljárásában zajlik.
220/2019. (V. 30.) Képviselő-testületi határozat

Tárgy: Kossuth u. 30. sz. alatti helyiségek hasznosítására nyílt árverseny hirdetése
Határidő: 2019. 07. 15., felelős: Toldi Balázs, végrehajtva: 2019. július 15.
Az Önkormányzat tulajdonát képező Gyomaendrőd, Kossuth út 30. szám alatti
épület összesen 26,43 m2 alapterületű üzlethelyiségeinek bérbeadására egyfordulós,
nyílt árverseny megtörtént, a nyertes ajánlattevőnek a testület 30.000 Ft/hó+ÁFA
bérleti díj ellenében határozatlan időre bérbe adta a fenti ingatlant.
225/2019. (V. 30.) Képviselő-testületi határozat

Tárgy: Állásfoglalás kialakítása az önkényuralmi rendszerekhez köthető közterületi
elnevezésekkel kapcsolatos kormányhivatali szakmai segítségnyújtásra
Határidő: 2019. 06. 30., felelős: Toldi Balázs, végrehajtva: 2019. június 7.
Az önkényuralmi rendszerekhez köthető közterületi elnevezésekkel kapcsolatos
kormányhivatali szakmai segítségnyújtásra adott önkormányzati válasz és képviselőtestületi állásfoglalás megküldésre került a kormánymegbízott részére. A
kormányhivatal az állásfoglalásunkra nem reagált, így azt a magunk részéről
elfogadottnak tekintjük.
244/2019. (VI. 27.) Képviselő-testületi határozat

Tárgy: Köznevelési feladat ellátásához ingó és ingatlan vagyon biztosítása
Határidő: 2019. 08. 31., felelős: Toldi Balázs, végrehajtva: 2019. augusztus 31.
A Szent Gellért Katolikus Általános Iskola és Gimnázium Gyomaendrőd, Hősök út
39. szám alatti telephelye működtetése érdekében az ingatlan és ingó vagyon
használatára vonatkozó megállapodás megküldésre került az intézményt fenntartó
Szeged-Csanádi Egyházmegye részére, a megállapodás átvétele megtörtént.
246/2019. (VI. 27.) Képviselő-testületi határozat

Tárgy: "Kiegyenlítő bérrendezési alapra" benyújtott pályázaton elnyert támogatás
felhasználása
Határidő: 0201. 07. 01., felelős: Toldi Balázs, végrehajtva: 2019. július 1.
A Képviselő-testület - egyet értésben Csárdaszállás Községi és Hunya Község
Önkormányzat Képviselő-testületeivel - Gyomaendrődi Közös Önkormányzati
Hivatal alkalmazásában álló közszolgálati tisztviselők részére egy egyszeri illetmény
kifizetést engedélyezett és fizetett ki, melynek összege megegyező a dolgozók egy

havi bruttó bér összegével.
248/2019. (VI. 27.) Képviselő-testületi határozat

Tárgy: Gyomaendrődi Liget Fürdő Nonprofit Kft. 2019. évi első negyedévi beszámolója
Határidő: 2019. 06. 27., felelős: Toldi Balázs, végrehajtva: 2019. június 27.
A Képviselő-testület elfogadta a Zöldpark Gyomaendrőd Nonprofit Kft. 2019. 1-4.
hónap gazdálkodásáról, valamint az útfenntartásról készített beszámolóját.
249/2019. (VI. 27.) Képviselő-testületi határozat

Tárgy: Zöldpark Gyomaendrőd Nonprofit Kft. 2019. év 1-4. hónap beszámolója
Határidő: 2019. 06. 27., felelős: Toldi Balázs, végrehajtva: 2019. június 27.
A Képviselő-testület elfogadta a Zöldpark Gyomaendrőd Nonprofit Kft. 2019. 1-4.
hónap gazdálkodásáról, valamint az útfenntartásról készített beszámolóját.
250/2019. (VI. 27.) Képviselő-testületi határozat

Tárgy: Gyomaszolg Ipari Park Kft. 2019. év 1-4. hónap gazdálkodási beszámolója
Határidő: 2019. 06. 27., felelős: Toldi Balázs, végrehajtva: 2019. június 27.
A Képviselő-testülete elfogadta a Gyomaszolg Ipari Park Kft. 2019. 1-4 hónap
gazdálkodásáról készített beszámolóját.
255/2019. (VI. 27.) Képviselő-testületi határozat

Tárgy: Hanyecz és Társa Kft. kérelmének elutasítása
Határidő: 2019. 06. 27., felelős: Toldi Balázs, végrehajtva: 2019. június 27.
A Képviselő – testület a 02294/6, 02294/7, 02294/8, 02294/9, 02294/10 hrsz-ú
termőföldek haszonbérletére 2011. október 24.-én kötött és 2015. december 30.
napján módosított mezőgazdasági haszonbérleti szerződés 1. pontjában
meghatározott bérleti jogviszony időtartamát - a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi
CXCVI. törvény 11.§ (10) bekezdés korlátozása miatt - nem hosszabbítja meg a
Hanyecz és Társa Kft.-vel.
261/2019. (VI. 27.) Képviselő-testületi határozat

Tárgy: Bíráló Bizottság kijelölése a Gyomai városrész központjának rehabilitációja c.
projekt közbeszerzési eljárásához
Határidő: 2019. 06. 27., felelős: Toldi Balázs, végrehajtva: 2019. június 27.
A "Gyomaendrőd gyomai városrész központjának rehabilitációja" c. projekthez a
Bíráló Bizottság kijelölése megtörtént, a Bizottság megkezdte a közbeszerzési

eljárás előkészítését.
271/2019. (VII. 19.) Képviselő-testületi határozat

Tárgy: Elővásárlási jogról való lemondás-Roszik János
Határidő: 2019. 07. 31., felelős: Toldi Balázs, végrehajtva: 2019. július 31.
A Képviselő-testület a Roszik János Sándor és Roszik Ivett Kitti eladók és Kecső
Mónika vevő között Pomázon 2019. július 12-én kötött adásvételi szerződés alapján
kijelenti, hogy a Gyomaendrőd belterületi 7701/4 helyrajzi szám alatt nyilvántartott,
kivett lakóház, udvar megnevezésű ingatlan tulajdoni lapján III/10. sorszám alatt a
II/11. sorszámra utalással, 2882/3062 tulajdoni hányadra nézve Gyomaendrőd Város
Önkormányzata javára bejegyzett elővásárlás jogával nem kívánt élni, az
elővásárlási jogáról lemondott.
K. m. f.

Toldi Balázs
polgármester

A kivonat hiteléül: Jakucs Mária

Pap-Szabó Katalin
jegyző

1. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület
2019. augusztus 29-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező bizottság:

Beszámoló Gyomaendrőd Város Önkormányzata és intézményei 2019. első
félévi gazdálkodásának alakulásáról
Szilágyiné Bácsi Gabriella 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!
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 4/2019. (II. 15.) önkormányzati rendeletével fogadta el
a város 2019. évi költségvetését. Jelen előterjesztésben beszámolunk az önkormányzat és intézményei 2019. évi
első féléves gazdálkodásának alakulásáról, bemutatjuk a realizálódott bevételek és a teljesült kiadások összegeit.
Gyomaendrőd Város Önkormányzata
A vizsgált időszakban az önkormányzat kiadásai az alábbiak szerint alakultak:
Kiadások alakulása:
Megnevezés
Eredeti ei.
Személyi juttatások
Munkaadót terhelő
járulékok
Dologi kiadás
Műk. célú támért.kiad.
pénzeszk. átadás ÁK,
ellátottak jutt.
Működési kiadások
össz.
Felújítások
Beruházások
Támogatás értékű
felhalm. kiadás és
pénzeszk. átadás ÁK
Felhalmozási
kiadások összesen
Tartalék összesen
Kiadások összesen
Intézményeknek
nyújtott támogatás
Államháztartáson
belüli
megelőlegezések
visszafizetése
Forgatási célú
értékpapírok vásárlása
Kiadások
mindösszesen

adatok E Ft-ban
242056
29720

Módosított ei.

241389
29580

Teljesítés

105586
13712

Telj / a mód. Ei % ban
43,74
46,36

436083
761608

574446
812741

293225
481384

51,04
59,23

1469467

1658156

893907

53,91

681928
595599
18773

728886
587298
19764

185805
174116
3414

25,49
29,65
17,27

1296300

1335948

363335

27,20

152071
2917838
427044

571106
3565210
451964

0
1257242
221771

0,00
35,26
49,07

35218

35218

100,00

396940

396940

100,00

4449332

1911171

42,95

3344882

A kiadásokat elemezve megállapítható, hogy a személyi juttatások és a hozzá kapcsolódó járulékok
adatai időarányos alatti teljesítést mutatnak. Az Önkormányzatnál kell megtervezni a képviselők és
polgármester, a mezőőrök, a polgárvédelmi bázis, a közfoglalkoztatás bérjellegű kiadásait. A Start
mintaprogram és az egyéb közfoglalkoztatás 2018. évről áthúzódó programelemei 2019. február 28-ával
zárultak, így a vizsgált időszakban az ezekhez a programokhoz kapcsolódó bérek és járulékok a terv 100%ában teljesültek, ugyanakkor a 2019. márciusában induló 4 új programelem betervezett bér és
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járulékkiadásához tényleges teljesítés csak 3 hónaphoz kapcsolódik, a felhasználás mértéke 30%. Az
időarányos alatti teljesítés továbbá azzal indokolható, hogy a Humán szolgáltatások fejlesztése a
Gyomaendrődi járásban EFOP-os projekt esetében a bérekre betervezett több mint 55 millió Ft-ból a vizsgált
időszakban 23 millió Ft, azaz időarányos alatti felhasználás történt.
A dologi kiadásoknál a teljesítés 51%-os, ami időarányosnak megfelelő felhasználást jelent.
A működési célú támogatásértékű kiadások és pénzeszköz átadások teljesülése összességében kis
mértékben időarányos feletti. Az időarányos feletti teljesítés elsősorban azzal magyarázható, hogy a társulás
részére átutalt támogatás összege a betervezett éves keretnek közel 60%-a volt a vizsgált időszakban. A
Liget Fürdő Nonprofit Kft. június végéig 38 millió Ft-ot vett igénybe a működési kiadásainak finanszírozására
betervezett 47 millió Ft-ból (a második félévi bérleti díj finanszírozásához szükséges 8.513 E Ft támogatás áll
még a Kft. rendelkezésére). Itt jelenik meg a bölcsődei és családi napközi feladatellátáshoz, az
önkormányzati tűzoltóság, a helyi buszközlekedés, a Zöldpark Nonprofit Kft. (parkfenntartás, Sportcsarnok
működtetése, temető üzemeltetése) és a Gyomaszolg Kft. által ellátott feladatokra (holtágak üzemeltetése)
biztosított támogatás időarányos összege. A Bursa Hungarica ösztöndíjprogramhoz biztosított támogatás
összege 825 E Ft volt. Az ebben az időszakban megfizetett hulladékgazdálkodási, vízgazdálkodási és
kistérségi hozzájárulás összege 2.882 ezer Ft. A 2018. évi közfoglalkoztatási programelemekhez kapcsolódó
visszafizetési kötelezettség összege: 1.723 E Ft. A segélyekre megtervezett keretből 24.248 ezer Ft került
felhasználásra, 36% a felhasználás mértéke.
A tervezett felújításokból közel 186 millió Ft értékű munka valósult meg:
Nagylaposi bolt polcrendszer felújítása 177 ezer Ft
Endrődi orvosi rendelő energetikai korszerűsítése 25.054 ezer Ft
Kis Bálint Általános Iskola energetikai korszerűsítése 43.744 ezer Ft
Belvíz elvezetés Csókás-zug 26.362 ezer Ft + fordított áfa
Belvíz elvezetés Fűzfás-zug 33.371 ezer Ft + fordított áfa
Sóczó-zugi hulladéklerakó felújítása 186 ezer Ft
Endrődi városrész rehabilitációja 43.139 ezer Ft
Gyomai városrész rehabilitációja 6.350 ezer Ft
Kállai Ferenc Kulturális Központ felújítása 914 ezer Ft
Alföldvíz Zrt. által végzett rekonstrukciós munkák 6.508 ezer Ft
A tervezett beruházások 174 millió Ft értékben teljesültek és az alábbi fő tételek alkotják:
Fogorvosi rendelő épületének megvásárlása (Kossuth út 30.) 17.500 ezer Ft
Ingatlan vásárlás (Kőrösi Cs. S. u. 1.) 2.000 ezer Ft
Sportcsarnoknál új épülettag kialakítási terve 305 ezer Ft
Nagylaposi boltba tárgyi eszköz (hűtő, hűtőpult, szeletelő) beszerzések 210 ezer Ft
Kerékpárút építés Kodály-Hídfő utca között 31.707 ezer Ft + fordított áfa
Öregszőlő külterületi útépítés 43.279 ezer Ft
Belvízelvezetés kiépítése Kodály-Hídfő utca között 23.369 ezer Ft
Piac korszerűsítése 14.082 ezer Ft
Rakodógép vásárlása 381 ezer Ft
Közvilágítási hálózat bővítése 3.594 ezer Ft
6 db fűnyíró vásárlása 450 ezer Ft
Wodianer téri támfalra pad felépítmény 103 ezer Ft
Kamera elhelyezés, mobiltelefon vásárlás 113 ezer Ft
3. számú fogorvosi körzet minimum feltételeinek biztosításához tárgyi eszköz beszerzés és
információs pult vásárlása 10.699 ezer Ft
Spray park végszámla 6.559 ezer Ft
Csúszdarendszer vásárlása 7.000 ezer Ft
Liget Fürdőbe 5 db szivattyú vásárlása 1.508 ezer Ft
Vízitúra megállóhely kialakítása 4.833 ezer Ft + fordított áfa
Köznevelési intézményekbe teqball asztal beszerzés 826 ezer Ft
Bölcsőde fejlesztési program engedélyezési tervdokumentáció 3.493 ezer Ft
Útépítési tervek, engedélyek 2.109 ezer Ft
Támogatás értékű felhalmozási kiadás és pénzeszköz átadás összege 3.414 ezer Ft, melyből 990 ezer Ft
a Lapátos pályázathoz kapcsolódó visszautalt támogatás összege, 1.264 ezer Ft a GYFC részére átadott
támogatás az öltözők felújításához, a Környezetvédelmi alapból kiutalt támogatás összege 1.060 ezer Ft és
100 ezer Ft összegben nyújtott az Önkormányzat szennyvíz-bekötési támogatást.
Az Önkormányzat magyar államkötvényt vásárolt 396.940 ezer Ft névértéken.
A bevételek alakulását az alábbi táblázat szemlélteti:
Bevételek alakulása:
Megnevezés
Intézményi működési

Eredeti ei.

97421

Módosított ei.

3

228355

Teljesítés

adatok E Ft-ban
Telj. / Mód. Ei %-ban
162230
71,04

bevétel
Közhatalmi bevételek
Támogatás értékű
műk. bevétel,
műk.c.peszk.átvét ÁHon kívülről, kölcsön
visszatér.
Önk-ok
műk.támogatása
Működési bevétel
összesen
Felh. bev., tám. értékű
felh. bev.,
felh.c.peszk.átvét ÁHon kívülről, kölcsön
visszatér.
Felhalmozási bevétel
összesen
Előző évi költségvetési
maradvány
igénybevétele
Bevételek
mindösszesen

448000
307509

448000
302794

248501
143815

55,47
47,50

927560

978395

542532

55,45

1780490

1957544

1097078

56,04

129949

907848

503393

55,45

129949

907848

503393

55,45

1434443

1583940

1583940

100,00

3344882

4449332

3184411

71,57

A saját bevételek összességében az időarányos felett teljesültek, mely elsősorban a projektekhez
kapcsolódó áfa visszatérüléssel indokolható. Az állampapír értékesítéséhez kapcsolódó kamatbevétel
összege 2.085 ezer Ft, a befektetési nyereség összege 2.934 ezer Ft.
A közhatalmi bevételek a vizsgált időszakban több mint 55%-on teljesültek, ezen belül a vagyoni típusú
adóbevétel 49%-ban, a termékek és szolgáltatások adói pedig 58%-ban realizálódtak. A vagyoni típusú adók
közé tartozik az építményadó, az épület után fizetett idegenforgalmi adó, telekadó és a magánszemélyek
kommunális adója. A termékek és szolgáltatások adói közé sorolandó a helyi iparűzési adó, a gépjárműadó,
a talajterhelési díj bevétel és a tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó. Az iparűzési adóbevételünk
60%-ban teljesült a vizsgált időszakban.
A támogatás értékű működési bevételek és az államháztartáson kívülről működési célra átvett
pénzeszközök, kölcsönök visszatérítése 48%-ban teljesültek. Itt jelenik meg a Start mintaprogramra és az
egyéb közfoglalkoztatásra járó támogatás 81.916 E Ft összege, az Autómentes Nap megszervezésére múlt
évben elnyert 606 E Ft összegű támogatás, Csárdaszállás és Hunya Község Önkormányzatai a hivatal 2018.
második félévi költségeihez elutalta a bekért kiegészítés összegét 5.641 E Ft összegben. A Család-és
Gyermekjóléti Központ és Szolgálat 2018. évi működéséhez Hunya, Csárdaszállás, Ecsegfalva és
Dévaványa települések átutalták a kiegészítő támogatást 1.481 E Ft összegben, a mezőőri támogatás
összege 2.700 E Ft, a földalapú támogatások 403 E Ft értékben realizálódtak. A 2019. évi szúnyoggyérítési
feladatokhoz érkezett önkormányzati támogatás összege 342 E Ft. EFOP-os projektek elszámolása során az
alábbi támogatások érkeztek: 2.770 E Ft az Élethosszig tartó tanulás támogatása Gyomaendrődön
projekthez, illetve 47.956 ezer Ft a Humán szolgáltatások fejlesztése a Gyomaendrődi járásban projekthez.
A támogatás értékű felhalmozási bevételek és az államháztartáson kívülről felhalmozási célra átvett
pénzeszközök, valamint felhalmozási célú visszatérítendő támogatások és kölcsönök több mint 503
millió Ft összegben teljesültek. Itt jelenik meg a Belvíz IX. projektre megítélt plusz támogatás 19.727 ezer Ft
összegben, az öregszőlői külterületi útépítés 53.974 ezer Ft összegű támogatása. a gyomai orvosi rendelő
energetikai korszerűsítésére kapott 28.397 ezer Ft összegű támogatási előlege, valamint a Lapátos pályázat
4.833 ezer Ft összegű rész támogatásának összege. Ingatlan értékesítéséből 22.200 ezer Ft realizálódott,
továbbá a lakosság részéről megfizetett út érdekeltségi hozzájárulás, a lakás-és, belvíz kölcsön törlesztések
1.074 ezer Ft összege. A felhalmozási bevételek között realizálódott a 2019. április 22-én 373.188 ezer Ft
névértéken értékesített állampapír.

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

adatok E Ft-ban
Eredeti ei.

Módosított ei.
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Teljesítés

Telj / a mód. Ei % ban

Személyi juttatások
Munkaadót terhelő
járulékok
Dologi kiadás
Működési célú
támogatás értékű
kiadás, működési célú
pénzeszköz átadás
ÁK, segély kifizetés
Működési kiadások
összesen
Beruházás
Kiadások
mindösszesen

196839
40718

213634
43766

97911
20703

45,83
47,30

45989
0

45872
76

20377
38

44,42
50,00

283546

303348

139029

45,83

0
283546

635
303983

155
139184

24,41
45,79

A hivatalnál a személyi juttatások és a hozzá kapcsolódó járulékok kis mértékben az időarányos alatt
teljesültek. Az igazgatási szakfeladaton belül külön bontáson és külön szervezetkódon jelennek meg a
kirendeltségeken (hunyai és csárdaszállási) dolgozó köztisztviselők. A folyamatban lévő CLLD pályázathoz
kapcsolódóan betervezett bér és járulékköltség 47%-a került felhasználásra. Az Európai Parlamenti
választásokhoz kapcsolódóan kifizetett bérjellegű juttatás összege 2.307 E Ft.
A dologi és egyéb folyó kiadások teljesítése a CLLD projekt nélkül, kis mértékben időarányos alatti (47%)
felhasználást mutat. A projekt dologi kiadásainak finanszírozására 4.937 E Ft került beépítésre, melyből
bruttó 1.100 E Ft felhasználás történt.
A működési célú pénzeszköz átadások, támogatásértékű kiadások teljesítési adatai között jelenik meg a
Közös Hivatal Hunyai Kirendeltségén havonta kifizetett gyermekvédelmi támogatás összege.
A beruházások között 155 ezer Ft jelentkezett kiadásként a vizsgált időszakban, irattári polcok és egyéb
kisértékű tárgyi eszköz vásárlására került sor.
Bevételek alakulása:
Megnevezés
Eredeti ei.
Intézményi műk.
bevételek
Közhatalmi bevételek
Működési célú
támogatás értékű
bevétel
Felhalmozási célú
támogatás értékű
bevétel
Előző évi maradvány
igénybevétele
Irányító szervtől kapott
támogatás
Bevételek összesen

adatok E Ft-ban
2526

Módosított ei.

2526

Teljesítés

1513

Telj. / Mód. Ei %-ban
59,90
11,15
29,93

260
11197

260
16034

29
4799

0

0

4400

1855

594

594

100,00

267708

284569

136495

47,97

283546

303983

147830

48,63

A közhatalmi bevételeknél igazgatási szolgáltatási díjbevételek és bírságbevételek realizálódtak.
Az intézményi működési bevételek tartalmazzák a továbbszámlázott bevételek összegét és a
kamatbevételeket.
A támogatásértékű működési bevételek között jelent meg a hunyai önkormányzat által a közös hivatalnál
jelentkező gyermekvédelmi támogatás kifizetéséhez átadott forrás összege, illetve a Nemzeti Választási
Iroda által az EP választásokra biztosított 4.761 E Ft támogatási összeg.
A felhalmozási célú támogatás értékű bevétel között megjelenő 4.400 E Ft a CLLD projekthez kapcsolódó
támogatás összege.
Az irányító szervtől kapott támogatás kismértékben az időarányos alatt teljesült.
Határ Győző Városi Könyvtár
Kiadások alakulása:

adatok E Ft-ban
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Megnevezés
Személyi juttatások
Munkaadót terhelő
járulékok
Dologi kiadás
Működési kiadás
Felhalmozási kiadás
Kiadások
mindösszesen

Eredeti ei.

14143
2702

Módosított ei.

17553
34398
2100
36498

18017
3457

Teljesítés

19051
40525
2100
42625

9135
1577

Telj / a mód. ei. % ban
50,70
45,62

10538
21250
0
21250

55,31
52,44
0,00
49,85

A Könyvtár általános működését elemezve megállapítható, hogy a személyi juttatások és a munkaadót
terhelő járulékok teljesülése közel időarányos. A Kormány a 8/2017. (I. 23.) rendeletében döntött arról, hogy
a kulturális ágazatban a helyi önkormányzat által foglalkoztatott közalkalmazottak részére 2019. évben is
kulturális illetménypótlékhoz kapcsolódó többlettámogatást biztosít. A személyi juttatások és a járulékok
előirányzatai közé egész évre beépítésre került az állami támogatásként átutalt kulturális pótlék összege,
melynek időarányos kifizetése meg is történt a vizsgált időszak minden hónapjában.
A dologi kiadások teljesülése 55 %, időarányos feletti a felhasználás mértéke:
Bevételek alakulása:

adatok E Ft-ban

Megnevezés
Eredeti ei
Intézményi műk.
bevételek
Működési célú
támogatás értékű
bevétel
Előző évi maradvány
igénybevétele
Irányító szervtől kapott
támogatás
Bevételek összesen

600

Módosított ei.

600

Teljesítés

751

Telj. / Mód. Ei %-ban
125,17

0

4210

2339

55,56

431

1899

1899

100,00

35467

35916

19738

54,96

36498

42625

24727

58,01

Az intézmény saját bevételei között a könyvtári szolgáltatásnyújtásból több mint 400 ezer Ft realizálódott, a
hirdetésekből származó bevétel összege 345 ezer Ft.
A közfoglalkoztatottak finanszírozására leutalt támogatás összege 2.339 ezer Ft.
Az irányító szervtől kapott támogatás felhasználása kissé az időarányos feletti a vizsgált időszakban.
Kállai Ferenc Művelődési Központ
Kiadások alakulása:
Megnevezés
Személyi juttatások
Munkaadót terhelő
járulékok
Dologi kiadás
Működési kiadások
összesen
Beruházás
Felújítás
Felhalmozási
kiadások összesen
Kiadások
mindösszesen

adatok E Ft-ban
Eredeti ei.

16755
3287

Módosított ei.

23253
4556

Teljesítés

11098
1990

Telj / a mód. Ei. % ban
47,73
43,68

12415
32457

20406
48215

15256
28344

74,76
58,79

500
2000
2500

1780
720
2500

1300
0
1300

73,03
0,00
52,00

34957

50715

29644

58,45

Az intézmény egészénél a bérek és járulékainak teljesítése kis mértékben az időarányos alatt alakult.
Jogszabály alapján az intézmény közalkalmazottai részére beépítésre és időarányosan kifizetésre is került a
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kulturális illetménypótlék havonta esedékes összege. Az EFOP-os projekt terhére kifizetett bérköltség
összege 890 ezer Ft volt.
A dologi kiadásoknak a 75%-a került felhasználásra. Ez részben azzal is indokolható, hogy a vizsgált
időszakban lezajlott a Sajt és Túrófesztivál, a betervezett 7,5 millió Ft összegű előirányzat teljes egészében
felhasználásra került. Amennyiben mind az előirányzatot, mind a dologi kiadást korrigáljuk a megfelelő
összegekkel, a felhasználás mértéke 60%-ra módosul. Az intézmény pályázatot nyújtott be tárgyi eszköz
beszerzésre és programok megvalósítására a CLLD projektre. A döntés, illetve a megnyert támogatási
összeg utalása az első félévben még nem történt meg, viszont a programok megvalósítása folyamatos volt a
vizsgált időszakban is. Közel 1.700 ezer Ft összegben jelentkeztek olyan fellépői díjak, melynek forrását a
CLLD projektből elnyert támogatási összeg fogja biztosítani.
A beruházási kiadások (1.300 E Ft) között kisértékű tárgyi eszköz (porszívó, tűzoltókészülék) beszerzések
valósultak meg, illetve kerti asztalok és székek vásárlása történt 1.280 ezer Ft értékben, szintén a CLLD
projekt terhére.
Bevételek alakulása:

adatok E Ft-ban

Megnevezés
Eredeti ei.
Intézményi műk.
bevételek
Működési célú
támogatás értékű
bevétel
Előző évi maradvány
igénybevétele
Irányító szervtől kapott
támogatás
Bevételek összesen

6770

Módosított ei.

10270

Teljesítés

4509

Telj. / Mód. Ei. %-ban
43,90

0

5562

2586

46,49

0

923

923

100,00

28187

33960

25883

76,22

34957

50715

33901

66,85

Az intézményi saját bevételek az időarányos alatt, 44 %-on teljesültek. Az intézmény által nyújtott
szolgáltatásokból 6.770 E Ft bevétellel terveztünk, melyből az első félévben 2.233 E Ft realizálódott, a terv
33 %-a. A sajt és túrófesztiválhoz kapcsolódóan 3.500 E Ft bevétellel terveztünk, melyből a vizsgált
időszakban 2.277 ezer Ft bevétel folyt be.
A működési célú támogatásértékű bevételek között realizálódott a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó 2.586
ezer Ft összegű támogatás.
Az irányító szervtől igénybevett támogatás összege az időarányost meghaladva teljesült, ami azzal
indokolható, hogy a rendezvényre biztosított támogatás összege teljes mértékben felhasználásra került,
illetve a bevételek az időarányos alatt teljesültek.

Szent Antal Népház és Művelődési Ház
Kiadások alakulása:
Megnevezés
Személyi juttatások
Munkaadót terhelő
járulékok
Dologi kiadás
Működési kiadások
összesen
Beruházás
Felhalmozási
kiadások összesen
Kiadások
mindösszesen

adatok E Ft-ban
Eredeti ei.

16194
3151

Módosított ei.

19465
3789

Teljesítés

Telj / a mód. Ei. % ban
9181
47,17
1643
43,36

8938
28283

9954
33208

4624
15448

46,45
46,52

2540
2540

2540
2540

0
0

0,00
0,00

30823

35748

15448

43,21

Az intézmény egészénél a bérek és járulékainak teljesítése kissé az időarányos alatt maradt, mely azzal
indokolható, hogy a jubileumi jutalom címen betervezett keretnek a 26%-a került felhasználásra a vizsgált
időszakban. Az intézmény személyi juttatásai és járulékai közé beépítésre került a kulturális illetménypótlék,
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melyre a támogatást az állam biztosítja a kulturális területen dolgozó közalkalmazottak részére.
A dologi kiadások teljesítése 46%.
Bevételek alakulása:

adatok E Ft-ban

Megnevezés
Eredeti ei.
Intézményi műk.
bevételek
Működési célú
támogatás értékű
bevétel
Előző évi maradvány
igénybevétele
Irányító szervtől kapott
támogatás
Bevételek összesen

6796

Módosított ei.

6796

Teljesítés

2248

Telj. / Mód. Ei. %-ban
33,08

0

3551

2000

56,32

0

1374

1374

100,00

24027

24027

14639

60,93

30823

35748

20261

56,68

Az intézményi saját bevételek az időarányos alatt, 33%-on teljesültek. A Tájháznál 327 ezer Ft
realizálódott, a Népháznál 312 ezer Ft, továbbá a Turisztikai pályázat projektelemei közül a szálláshely
bevétel összege 1.365 ezer Ft, a Sütőházé 107 ezer Ft, a Bárkáé 138 ezer Ft.
A működési célú támogatásértékű bevétel soron a közfoglalkoztatott alkalmazásához kapcsolódó
támogatás 2.000 ezer Ft összege jelenik meg.
Az irányító szervtől igénybe vett támogatás 61 %, mely a bevételek időarányos alatti teljesítésével
indokolható.

Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Kistérségi Óvoda
Kiadások alakulása:

adatok E Ft-ban

Megnevezés
Eredeti ei.
Személyi juttatások
Munkaadót terhelő
járulékok
Dologi kiadás
Működési kiadások
összesen
Beruházások
Felújítások
Felhalmozási kiadás
összesen
Kiadások
mindösszesen

106916
21563

Módosított ei.

108927
21954

Teljesítés

53511
10839

Telj / a mód. Ei. % ban
49,13
49,37

14269
142748

15311
146192

6493
70843

42,41
48,46

1395
3580
4975

1395
3580
4975

868
0
868

62,22
0,00
17,45

147723

151167

71711

47,44

Az intézményben a személyi juttatások és a hozzá kapcsolódó járulékok a vizsgált időszakban az
időarányossal közel azonosan teljesültek mind a csárdaszállási, mind a gyomaendrődi telephelyeken.
A dologi kiadás összességében az időarányossal egyező. A csárdaszállási telephelyen 64% (a vásárolt
élelmezésre betervezett keretnek a 70%-a felhasználásra került), a gyomaendrődi óvodákban 40% volt a
vizsgált időszakban a felhasználás mértéke.
A beruházások között fészekhinta, fektető ágyak, hőálló irattároló és egyéb kisértékű tárgyi eszköz
beszerzés valósult meg 868 ezer Ft értékben.
Bevételek alakulása:
Megnevezés
Intézményi műk.
bevétel

adatok E Ft-ban
Eredeti ei.

0

Módosított ei.

8

0

Teljesítés

28

Telj. / Mód. Ei %-ban

Működési célú
támogatás értékű
bevétel
Előző évi maradvány
igénybevétele
Irányító szervtől kapott
támogatás
Bevételek összesen

0

2148

692

32,22

0

1296

1296

100,00

147723

147723

71822

48,62

147723

151167

73838

48,85

Az intézmény működési bevétele közvetített szolgáltatás értékét és kamatbevételt tartalmaz.
A működési célú támogatásértékű bevétel soron a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó támogatás 692 ezer
Ft összege jelenik meg.
Az irányító szervtől kapott támogatás összege közel azonos az időarányos tervezett előirányzat
összegével.

Városi Egészségügyi Intézmény
Kiadások alakulása:
Megnevezés
Személyi juttatások
Munkaadót terhelő
járulékok
Dologi kiadás
Működési kiadások
összesen
Beruházások
Kiadások
mindösszesen

adatok E Ft-ban
Eredeti ei.

82817
17566

Módosított ei.

82817
17566

Teljesítés

40204
8292

Telj / a mód. Ei. % ban
48,55
47,20

98882
199265

111532
211915

50384
98880

45,17
46,66

26500
225765

26500
238415

284
99164

1,07
41,59

Az intézményben a személyi juttatások és a járulékok a vizsgált időszakban közel időarányosan
teljesültek.
A dologi kiadások 45 %-on teljesültek.
Beruházásokra a vizsgált időszakban 284 ezer Ft-ot költött az intézmény, orvosi eszközök beszerzése
valósult meg.
Bevételek alakulása:
Megnevezés
Eredeti ei.
Intézményi működési
bevétel
Működési célú
támogatás értékű
bevétel
Előző évi maradvány
igénybevétele
Irányító szervtől kapott
támogatás
Bevételek összesen

adatok E Ft-ban
3278

Módosított ei.

3278

Teljesítés

1444

Telj. / Mód. Ei %-ban
44,05

181825

181825

92782

51,03

17318

27629

27629

100,00

23344

25683

469

1,83

225765

238415

122324

51,31

A betervezett intézményi működési bevétel teljesítése 44%, mely elsősorban a továbbszámlázott
költségekből és a bérleti díj bevételekből realizálódott.
A működési célú támogatásértékű bevételek között a NEAK-tól kapott támogatás jelenik meg.
Irányító szervtől kapott támogatás összege a vizsgált időszakban minimális volt.

Gyomaendrődi Család- és Gyermekjóléti Központ
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Kiadások alakulása:
Megnevezés
Személyi juttatások
Munkaadót terhelő
járulékok
Dologi kiadás
Működési célú
támogatás értékű
kiadás
Működési kiadások
összesen
Beruházás
Felhalmozási
kiadások összesen
Kiadások
mindösszesen

adatok E Ft-ban
Eredeti ei.

34721
6683

Módosított ei.

37016
7132

Teljesítés

Telj / a mód. Ei. % ban
18082
48,85
3419
47,94

9568
0

10731
7

4971
7

46,32
100,00

50972

54886

26479

48,24

596
596

596
596

91
91

15,27
15,27

51568

55482

26570

47,89

Az intézménynél a bérek és járulékok az időarányosnak közel megfelelően teljesültek. Az intézmény
személyi juttatásai és járulékai közé már az eredeti előirányzatba beépítésre és a vizsgált időszakban a
rendszeres juttatások mellett kifizetésre is került a szociális ágazati pótlék, melyre a támogatást az állam
biztosítja a szociális területen dolgozó közalkalmazottak részére.
A dologi kiadások teljesítése 48%.
Beruházási kiadás 91 ezer Ft összegben jelentkezett, egy pult vásárlására került sor a KAB-KEF pályázat
támogatása terhére, valamint egy mobiltelefon beszerzés történt.
Bevételek alakulása:

adatok E Ft-ban

Megnevezés
Eredeti ei.
Intézményi működési
bevételek
Működési célú
támogatás értékű
bevétel és átvett
pénzeszköz
Előző évi maradvány
igénybevétele
Irányító szervtől kapott
támogatás
Bevételek összesen

0

Módosított ei.

200

Teljesítés

83

Telj. / Mód. Ei. %-ban
41,50

900

3377

2215

65,59

2357

4096

4096

100,00

48311

47809

24547

51,34

51568

55482

30941

55,77

Az intézmény működési bevételei között kamatbevétel és az EFOP-os projekthez kapcsolódóan
szolgáltatási bevétel jelenik meg.
A támogatás értékű bevételek között a közfoglalkoztatáshoz leutalt 1.315 ezer Ft összegű támogatás és az
Emberi Erőforrások Minisztériumától elnyert 900 ezer Ft összegű támogatás (KAB-KEF) realizálódott.
Az irányító szervtől igénybe vett támogatás közel időarányos.

Térségi Szociális Gondozási Központ
(Készítette: Mraucsik Éva intézményvezető és Uhrin Anita gazdasági vezető)
A vizsgált időszakban az intézmény kiadásai az alábbiak szerint alakultak:
Kiadások alakulása:
Megnevezés
Személyi juttatások

adatok E Ft-ban
Eredeti ei.

363 380

Módosított ei.
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389 184

Teljesítés

Telj / a mód. Ei % ban
208 457
53,50

Munkaadót terhelő
járulékok
Dologi kiadás
Beruházások
Kiadások összesen

74 814

79 778

40 998

51,39

230 597
0
668 791

230 203
508
699 673

121 223
450
371 127

52,66
89,00
53,00

Az intézménynél a személyi juttatások és a hozzá kapcsolódó járulékok 3,5% -os mértékű túllépést
mutatnak, mely a szociális ágazati pótlék, kompenzáció torzításából adódik. Az április, május havi
teljesítésben a kifizetés benne van, azonban az előirányzatokba még nem került beépítésre az
összeg.Valójában, ha ezek a tételek kiemelésre kerülnek az előirányzatokból és a teljesítésből is – akkor a
személyi juttatás és járulékainak kifizetése a tervezett szintnek megfelelő arányt mutat a vizsgált időszakban.
A dologi és egyéb folyó kiadások kis mértékben az időarányos felett teljesültek. Ennek oka, hogy a
gyermekétkezés, szünidei étkezés és nyári táborok étkeztetésére betervezett előirányzat fedezet biztosítás
torzítja az időarányos teljesítést. Az év végéig rendeződni fog az időarányos teljesítés és a tervezett
előirányzatok közötti egyenletesség.
Bevételek alakulása:
Megnevezés
Eredeti ei.
Intézményi
műk.
bevételek
Támogatás
értékű
működési bevétel
Irányító szervtől kapott
támogatás
Bevételek összesen

adatok E Ft-ban
263 886

Módosított ei.

263 886

Teljesítés

Telj. / Mód. Ei %-ban
139 758
52,9

0

11 664

11 664

100,00

404 905

424 123

225 208

53,00

668 791

674 931

182 362

27,00

Az intézményi működési bevételei az egyes jogcímeken közel a tervezett szinten alakultak az első
félévben. Az idős otthoni ellátás jogcímen a tervezett szintet meg is haladja a befolyt bevétel, mely az előre
láthatónál magasabb fizetőképességnek köszönhető. A többletbevételt az idős otthonainkban felmerülő olyan
kiadásokra tudjuk fordítani (üzemeltetésen belül) az év során, melyek az alapműködéshez kapcsolódóan
nem kerültek megtervezésre, viszont az ellátás minőségét javítják, és az ellátottjaink elégedettségét
biztosítják.
Támogatás értékű működési bevételek jogcímen a Foglalkoztatási Hivatal által a közfoglalkoztatottak
bérére kiutalt bértámogatás került elszámolásra, mely 100%-os fedezetet biztosított az intézménynél
foglalkoztatott közfoglalkoztatottak bérére.
Az irányító szervtől kapott támogatás teljesítése túllépést mutat, mely ágazati és kiegészítő ágazati pótlék
címen az április, május hónapra megkapott állami támogatás korrekcióját követően megszűnik.
Összességében elmondható, hogy az időarányos szintnek közel megfelelő az iránytó szervi támogatás
teljesülése.

Önkormányzati összegzés, kitekintés:
A mai napon (2019. augusztus 14.) az önkormányzat főszámláján 524 millió Ft a rendelkezésre álló forrás. A napi
zavartalan működés biztosítása mellett az Önkormányzat által vállalt kötelezettségek teljesítését és a folyamatban
lévő pályázatok finanszírozását is biztosítja.
Év végéig a város pénzügyi helyzetét az alábbi tényezők fogják alapvetően befolyásolni:
2019. szeptemberében esedékes adóbevételek teljesülése
a folyamatban lévő TOP-os és egyéb önkormányzati pályázatok önerejének alakulása
a betervezett beruházások, felújítások megvalósulása
a gazdasági társaságok gazdálkodásának alakulása
intézményeink finanszírozási helyzetének alakulása
az eredeti költségvetésbe be nem tervezett többlet kötelezettségvállalások alakulása
mind az intézmények, mind az önkormányzat életét, gazdálkodását befolyásoló előre nem tervezhető,
váratlan események.
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Az előttünk álló félévben mind az intézmények, mind az önkormányzat részéről fegyelmezett és megfontolt
gazdálkodás szükséges annak érdekében, hogy likviditási és finanszírozási problémák ne jelentkezzenek a
gazdálkodás során.
Kérem a testületet, szíveskedjen az előterjesztést megtárgyalni és az önkormányzat és intézményei 2019. év első
féléves gazdálkodásának alakulását bemutató beszámolót elfogadni.

Döntéshozói vélemények
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző
és Közbeszerzési Bizottság

A Bizottság javasolja a 2019. I. félévi önkormányzati és
intézményi gazdálkodást bemutató beszámoló elfogadását.

Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi
és Esélyegyenlőségi Bizottság

A Bizottság javasolja a féléves gazdálkodási beszámoló
elfogadását.

Városfenntartó, Környezetvédelmi és
Mezőgazdasági Bizottság

A Bizottság javasolja a beszámoló elfogadását.

Döntési javaslat
"2019. első félévi önkormányzati gazdálkodást bemutató beszámoló elfogadása"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Költségvetés, zárszámadás
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja az Önkormányzat és intézményei 2019. első
féléves gazdálkodásának alakulását bemutató beszámolót.
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
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2. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület
2019. augusztus 29-i ülésére
Tárgy:

Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező bizottság:

Beszámoló a Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi
tevékenységéről
Balogh Rita, Enyedi László osztályvezető, Harmatiné Beinschródt Mária,
Keresztesné Jáksó Éva osztályvezető, Megyeri László aljegyző, Pardi László
osztályvezető, Petényi Roland osztályvezető, Szilágyiné Bácsi Gabriella
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!
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 81. § (1) bekezdés f) pontjában előírt
feladatkör szerint a jegyző évente beszámol a képviselő-testületnek a hivatal tevékenységéről.
A Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi tevékenységről szóló beszámolóját mellékelten
beterjesztem.
Döntéshozói vélemények
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési
Bizottság

A bizottság javasolja a beszámoló
elfogadását.

Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi
Bizottság

A bizottság javasolja a beszámoló
elfogadását.

Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság

A bizottság javasolja a beszámoló
elfogadását.

Döntési javaslat
"Beszámoló a Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi tevékenységéről"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Szervezet irányítás
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal 2018.
évi tevékenységéről szóló beszámolót elfogadja.
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
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A GYOMAENDRŐDI KÖZÖS
ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL
BESZÁMOLÓJA
A 2018. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL
Jegyzői összefoglaló
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 81. § (1)
bekezdés f) pontjában előírt feladatkör szerint a jegyző évente beszámol a
képviselő-testületnek a hivatal tevékenységéről. A Gyomaendrődi Közös
Önkormányzati Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) 2017. évi tevékenységről szóló
beszámolóját a Képviselő-testületek legutóbb a 2018. júniusi ülésükön vették
tárgysorozatukba.
A Hivatal elmúlt évi tevékenységének mértékét Gyomaendrőd Város, Hunya Község
és Csárdaszállás Község önkormányzatainak képviselő-testületei, azok bizottságai, az
önkormányzatok társulása és a nemzetiségi önkormányzatok folyamatos és
zavartalan működésének kiszolgálása, a hatósági és a későbbiekben részletezett
szakterületi közigazgatási tennivalók mellett egy sor kampányszerű munkateher is
meghatározta, illetve néhány negatív vagy zavaró hatás is befolyásolta annak teljesítő
képességét.
A kampányszerű munkaterhek közül ki kell emelni közjogi jelentősége miatt is az
országgyűlési képviselők választását, amelynek előkészítése, törvényes és szakszerű
végrehajtása a hivatal személyi állományának több mint felét érintette.
A Hivatal folyamatos munkavégzését két terület szabja meg. A hatósági és klasszikus
közigazgatási tevékenység, valamint az önkormányzatisághoz kapcsolódó előkészítő
és végrehajtó feladatok. Ez utóbbi feladatkörben három település önkormányzati
testületei elé kerülő 1.374 napirendi pont 14 ezer oldalnyi előterjesztését kellett
körültekintően és szakszerűen megfogalmazni, illetve a 180 ülés jegyzőkönyvét leírni,
valamint a megalkotott 64 rendelet és meghozott 2.200 határozat végrehajtását
megszervezni.
A kampányszerű tevékenységek közé sorolhatjuk a kiemelt projektek megvalósítását
is. Ezek közül Gyomaendrődön a belvíz IX. és kerékpárút építés, továbbá az endrődi
városrész központjának rehabilitációs projektekjeit kell kiemelni, hisz ezek
megvalósítása során rendszeresen kellett üléseznie a projekt menedzsmentnek vagy a

közbeszerzési bíráló és közbeszerzési bizottságnak. Hunyán a konyha felújítás, hivatal
épületének, továbbá az egészségháznak és a szabadidő központnak az energetikai
korszerűsítése rótt többlet feladatot a köztisztviselőkre.
A projektek közül külön meg kell említeni a gyomaendrődi városháza energetikai
felújítását is, hisz ez nemcsak mint projekt, hanem mint logisztikai kihívás is megjelent
a Hivatal mindennnapi életében. Úgy kellett a felújítási munkálatokat elvégezni, hogy
zavartalan legyen az ügyfélszolgálat, az ügyintézői munka, de legyen hely, ahol a
testületek is ülésezni tudtak, vagy épp a választás szavazóköre is elhelyezhető legyen.
Az áprilistól októberig zajló munkálatokkal járó átmenti állapotokat a Hivatal személyi
állománya fegyelmezetten fogadta, így az ügyfelek részéről sem merült fel panasz a
munkavégzésre.
A klasszikus igazgatási munka körében kampányszerű tevékenység volt még az
elmúlt évben az ASP bevezetésének előkészítése, a hozzá kapcsolódó szervezési és
informatikai feladatok végrehajtásával. A 2019. januárjától bevezetésre került
önkormányzati ASP rendszer a pénzügyi, adó, ipar-kereskedelmi, hagyatéki
szakterületeket, továbbá az ügyvitel kapcsán a teljes személyi állományt érintette. Az
év első felében beszerzésre kerültek a szükséges informatikai eszközök, majd a
második félévben a személyi állomány képzése is megkezdődött e-learning és
géptermi oktatásokkal. Az év végéig megtörtént az új rendszerbe áttöltésre kerülő
adatbázisok tisztítása és validálása is.
Meg kell még említeni, hogy az ASP rendszer bevezetésének egy éves halasztása
miatt a 2018. január 1-étől a kötelező elektronikus ügyintézés feltételrendszerét is
biztosítani kellett. A vezetőknek biztosítani kellett a minősített aláírói tanúsítványokat
(digitális alírást), az ügyintézőknek képzéseket kellett tartani, illetve a polgárok
elektronikus kapcsolat tartásának elősegítésére közel száz ÁNYK űrlapot kellett
elkészíteni és azt publikálni, az önkormányzati honlap kifejezetten e célt szolgáló
felületén.
A munka hatékonyságát és eredményességét befolyásoló negatív hatások részben a
személycserékből és egyéb, a közszolgálati jogviszonyhoz kapcsolódó terhekből
adódtak. Ezekre rakódott még valamennyi köztisztviselő esetében a kötelező
képzéseken való részvétel, a folyamatosan megjelenő nagytömegű, vagy az eljárási
cselekményeket alapjaiban meghatározó, mint pl. az általános közigazgatási
rendtartást szabályozó új joganyag feldolgozása, majd ebből következően az
igazgatási cselekmények folyamatmodelljének elkészítése. A vezetők esetében a
belső folyamat ellenőrzésével, és a teljesítmény értékeléssel kapcsolatos
adminisztrációs teher is jelentős volt.
A napi munkát terhelő folyamatos kampányfeladatok és egyéb hatások
megnehezítették a szabadságok tervezett kiadását is, így sok esetben csökkent a
Hivatal dolgozóinak teherbírása. Az év során 7 munkakör esetében került sor

személycserére az adó, a titkársági, a városüzemeltetési és közigazgatási
munkaszervezetekben. Néhány munkakörben többszöri nekirugaszkodásra sikerült
csak stabilnak tekinthető munkavállalót találni, akire hosszabb távon is számíthat a
Hivatal vezetése. Sajnos néhány esetben a nem megfelelő kvalitású, emberi vagy
mentális problémákkal rendelkező munkavállalók által szükségessé váló vezetői
szervezési intézkedések, továbbá fluktuációt kiváltó munkavállalói cselekedetek is
hátráltatták a folyamatos és hatékony munkavégzést.
A fenti negatív hatásokat az irodai infrastruktúra és a Városháza korszerűsítésével, a
közszolgálati szabályzat adta lehetőségeket felhasználva és egyéb munkáltatói
gesztusokkal kívánta mérsékelni a Hivatal vezetése. A Cafeteria juttatás, a
helyettesítéssel végzett többlet munka anyagi honorálása, erkölcsi elismerés (pl.
jubileumi jutalmazás testület előtti ünnepélyessége), munkahelyi rendezvények
(Nőnapi köszöntés, köztisztviselők napja, évzáró rendezvény) mind azt szolgálták,
hogy az általános közérzet, a jó munkahelyi légkör enyhítse a munkavállalókra
nehezedő terheket.
Végül meg kell említeni, hogy a Képviselő-testület illetményalap emelést lehetővé
tevő döntése pozitív hatással volt a személyi állomány stabilitására és minőségi
mutatói megőrzésére.
A továbbiakban a Hivatal belső szervezeti egységeinek vezetői adnak részletes
tájékoztatást és összegezést az irányításuk alatt álló terület folyamatairól.
Adó Osztály

A szervezeti egység feladatainak bemutatása
Az Adó Osztály elsősorban a jegyző, mint I. fokú, önkormányzati adóhatóság adóügyi
feladata és hatáskörébe utalt feladatokat látja el, törvényi szintű szabályozáson
alapulva. A törvény adta lehetőségek keretei között az önkormányzatok önállóan
alkotják meg helyi adórendeleteiket, melyben szabályozzák a bevezetett adók, az
adóalanyok, a nyújtott mentességek, kedvezmények körét. Fentieken kívül
mindhárom önkormányzat esetében átengedett bevételt képez a termőföld
bérbeadásából származó jövedelemadó, és a gépjárműadó 40 %-a. További feladat az
úgynevezett egyéb, adók módjára behajtandó köztartozások, illetve Gyomaendrőd
esetében a talajterhelési díj beszedése, illetve a magánfőző desztillálóberendezésének bejelentésével kapcsolatos eljárás.

Bevezetett adó
Építményadó

Adóalanyok és adótárgyak száma 2018-ban
Gyomaendrőd
Csárdaszállás
Hunya
adóalany
fő

1.572

adótárgy
db

1.837

adóalany
fő

103

adótárgy
db

110

adóalany
fő

adótárgy
db

Kommunális adó
Idegenforgalmi
adó
Iparűzési adó
Gépjárműadó
Talajterhelési díj

6.319

6.956

102

-------

1.622
4.009
60

------5.742
-------

205

207

423

471

135
157

------244

212
220

------391

Az Adó Osztály feladata az adó- és értékbizonyítványok, adóigazolások, vagyoni
igazolások kiadása, valamint az Adó Osztály látja el Gyomaendrőd és Csárdaszállás
esetében a mezőőri járulékkal kapcsolatos feladatokat is.

Szervezeti felépítés, személyi állomány:
Az Adó Osztály feladatait 2018. évben Gyomaendrődön 1 fő osztályvezető irányítása
mellett 6 fő ügyintézővel látta el. Az adókötelezettségek fokozottabb ellenőrzésének
céljából 2018. január 1. napjától plusz 1 fő adóügyintéző került foglalkoztatásra 2017hez képest. Az ügyfélszolgálati feladatokat a Közigazgatási Osztály állományába
tartozó ügyintéző végezte el. A társtelepüléseken 1-1 fő látta el a helyi adózással
kapcsolatos feladatokat, egyéb önkormányzati feladatai mellett.
Az ügyintézők, a saját munkaterületükön, a hivatal SZMSZ-ében meghatározottak
szerint kiadmányozási joggal rendelkeznek. Méltányossági ügyek esetében
(részletfizetés engedélyezése, adómérséklés, adóelengedés) a jegyző rendelkezik
kiadmányozási joggal, az ügyintézők döntés-előkészítést végeznek.

2018. év feladatai és az elért eredmények
- A helyi adórendelet módosítására egyik önkormányzatnál sem került sor.
- 2018. január 1-i hatállyal megváltoztak az adózás rendjét érintő jogi szabályozások,
új törvények léptek életbe, melyek újra szabályozták az adóigazgatási rendtartást, az
adózás rendjét, az adóellenőrzés és adóvégrehajtás feladatait. Az új adózási
jogszabályok, az elektronikus ügyintézés szabályainak megismerése, azok megfelelő
alkalmazása a napi munka során fokozott feladatot róttak a dolgozókra.
- Önkormányzataink 2019. január 1. napjával csatlakoztak az önkormányzati ASP
rendszerhez. Ehhez kapcsolódó feladat volt 2018-ban az ASP rendszer megismerése,
a rendszer használatához szükséges oktatásokon való részvétel és eredményes
elvégzése.
- Az ASP Adó szakrendszerhez való csatlakozás szükségessé tette az eddig
alkalmazott adónyilvántartó program adatainak, migrációhoz szükséges javítását,

pótlását. Ez a feladat az év során több ütemben történt, mely több ezer adat
felülvizsgálatát, javítását, beszerzését jelentette.
- Mindhárom önkormányzat esetében, elsősorban az iparűzési adóbevételek
növekedése miatt, jelentősen túlteljesültek a tervezett adóbevételek. Gyomaendrőd
önkormányzata esetében 24,8 %-kal, Csárdaszállás önkormányzata esetében 22,3 %kal, Hunya önkormányzata esetében pedig 35,5 %-kal volt több a tényleges
adóbevétel a tervezettnél.
Adóbevételek 2018-ban
Építményadó
Telekadó
Kommunális adó
Idegenforgalmi adó
Iparűzési adó
Gépjárműadó (40%)
Fölbérbead. jöv.adó
Talajterhelési díj
Pótlék, bírság
Behajt. átadott adók
Összesen:

Gyomaendrőd
terv
tény
40.000
43.948
0
210
42.000
42.385
8.000
10.204
290.000 379.555
30.000
34.581
0
0
1.000
2.744
2.000
1.685
0
112
413.000 515.424

Csárdaszállás
terv
tény
3.500
2.910
----660
626
----22.000
28.670
1.500
1.652
0
0
----100
98
0
0
27.760 33.956

Hunya
terv
tény
--------4.500
4.761
----20.000
29.699
3.500
3.549
0
0
----100
57
0
0
28.100 38.066

- Mezőőri járulék teljesülése:

Kiadott határozatok száma, db
Kivetett mezőőri járulék, ezerFt
Tervezett bevétel, ezerFt
Befolyt mezőőri járulék, ezerFt

Gyomaendrőd
3.681
10.042
8.000
8.236

Csárdaszállás
290
2.410
2.200
2.067

2019. év feladatai
A napi adóhatósági munka és ügyfélszolgálat ellátása mellett, az ASP
szakrendszerekhez történt csatlakozás utáni teendők egész évben további feladatok
elvégzését teszik szükségessé. Ez jelenti többek közt:
- A migrált adatok további javítását, a hiányzó adatok beszerzését.
- A szakrendszerek közötti beállítások elvégzését, javítását a megfelelő működés
érdekében.
- A megfelelő iratminták létrehozását a jogszerű határozathozatal érdekében.

- Az új rendszerhez szükséges adóbevallások, bejelentések, kérelmek, egyéb
beadványok elektronikus űrlapjainak létrehozását, önkormányzatokra történő
megszemélyesítését és kipublikálását.
- Az ügyfelek folyamatos tájékoztatását különböző fórumokon keresztül, a változások
megismertetése érdekében.

Közigazgatási Osztály
A Közigazgatási Osztály a 2013. január 1. napjával bekövetkező hatásköri változásokat
követően jegyzői hatáskörben maradt hatósági feladatok ellátására létrejött szervezeti
egység.
A hatósági feladatok mellett az osztály feladatkörébe integrálódott az intézményirányítás
előkészítési feladata, a közművelődési valamint sport és civil szervezetekkel kapcsolatos
feladat-ellátás, továbbá a személyzeti ügyek intézése is.
Az Osztály feladata továbbá az Integrált Ügyfélszolgálat működtetése, azonban ezt az Adó és
Városüzemeltetési Osztály folyamatos segítsége nélkül nem tudnánk biztosítani. Az Integrált
Ügyfélszolgálat nemcsak az ügyfeleknek teremtett új helyzetet, de magával hozta a hivatal
másfajta működését is, az osztályok közötti sokkal szorosabb együttműködést is.
Az Osztály feladatához tartozik még a Portaszolgálat és az Iktatóiroda működtetése is.
Látható, hogy az Osztály feladat-ellátása igen sokrétű, az általunk ellátott feladatokat három
nagy csoportba sorolhatjuk:
- hatósági feladatok ellátása – közvetlenül a város lakosságának kiszolgálása,
- intézményirányítási feladatok ellátása, önkormányzati előterjesztések előkészítése –
képviselő-testület munkájának segítése,
- a hivatal működését segítő feladatok ellátásával (iktató iroda, portaszolgálat,
személyzeti ügyek) az osztály hozzájárul a hivatal gördülékeny működéséhez

Az osztály létszámának alakulása
2018. január 1. napján az osztályhoz 1 fő fizikai dolgozó (portaszolgálat), 2 fő ügykezelő
(iktató iroda), 12 fő ügyintéző (osztályvezetővel együtt), összesen 15 fő tartozott.
2018-ben jelentős létszámmozgás volt az osztályon belül:
- 1 fő építéshatósági ügyintéző megszüntette munkaviszonyát, a státusz betöltésre került,
- a kereskedelmi hatósági ügyintézői feladatokat ellátó kolléganő megszüntette a
munkaviszonyát, a státusz betöltésre került,
- az év második felétől, illetve az év utolsó hónapjátók két ügyintézőnk gyermek gondozása
céljából fizetés nélküli szabadságát töltötte,
- 1 fő EFOP ügyintéző került az osztályunkra 2018. március 1. napjával.
Osztályunk létszáma 2018. december 31. napján 16 fő, összetétele:
- 1 fő fizikai dolgozó (portaszolgálat),
- 2 fő iktató iroda,

- 12 fő ügyintéző (osztályvezetővel együtt, mely létszámból 2 fő gyermek gondozása céljából
fizetés nélküli szabadságát tölti, az aktív személyi állomány: 10 fő)
- 1 fő EFOP ügyintéző.

Ügyfélszolgálat működése
Az Integrált ügyfélszolgálaton kettő állandó ügyfélszolgálatos kolléganő látta el a szociális,
egyéb hatósági és városüzemeltetési hatósági feladatokat. Az Integrált Ügyfélszolgálaton 1 fő
látta el a helyi adóval kapcsolatos hatósági ügyintézést. Az ő helyettesítését az Adó osztályon
dolgozó kollégák biztosították.
Az Integrált Ügyfélszolgálaton kapott helyett a közfoglalkoztatással kapcsolatos ügyintézés is.
2013. január 1-jétől Gyomaendrődi Közös Önkormányzat Jegyzője, mint első fokú
építésügyi hatóság Gyomaendrőd, Dévaványa, Hunya, Csárdaszállás és Ecsegfalva
településeken rendelkezik illetékességgel, mivel az építésügyi hatáskör a települési
önkormányzatoktól a járásszékhely önkormányzat szintjére került.
Ezen a területen 2013-as év volt a változások éve, ekkor változtak meg az anyagi
jogszabályok, bevezetésre került az ÉTDR, az e-építési napló. 2018-ban a jogszabályi
környezetben nagyobb változás nem történt, kihívást jelentett az építéshatóságon dolgozó
ügyintézők számára a már bevezetett ÉTDR folyamatos használata a rendszer túlterheltsége
okán. Fontos megjegyezni, hogy az építéshatóságon a tavalyi évben nagy volt a létszám
mozgás, 1 fő ügyintéző munkahelyet váltott, ezért az álláshely ismét meghirdetésre került,
pályakezdő kolléga került felvételre.
Az anyakönyvi igazgatás területén 2014. július 1. napján került bevezetésre az
elektronikus anyakönyvi rendszer. A rendszer indulása elég sok problémával járt, azonban
ezek a problémák 1-2 hónap alatt megszűntek, mára már jóval egyszerűbb eljárást biztosít az
anyakönyvvezetők számára az elektronikus rendszer. Azzal együtt is, hogy a rendszer
működése adatok nélkül indult el, az adatokat a konkrét ügyek intézésekor folyamatosan kell
feltölteni a rendszerbe.
2 fő ügyintéző látta el az anyakönyvi igazgatást (csatolt munkakörben, a munkakörhöz
tartozik az egyéb hirdetmények kifüggesztése, talált tárgyakkal kapcsolatos ügyintézés,
valamint szociális hatósági feladatkör).
1 fő hagyatéki ügyintéző kapcsolt munkakörben látta el a köztemetéssel, birtokvédelemmel
kapcsolatos feladatokat is.
A földkifüggesztéssel kapcsolatos ügyek intézése az integrált ügyfélszolgálaton dolgozó
feladata, a kapcsolt munkakör kiegészül a szociális igazgatási feladatokkal.
Kereskedelmi igazgatás területén 2009 óta nem volt érdemi jogszabályváltozás. Ezen a
területen új üzlet nyitása sajnos nem jellemző, a meglévő üzletek módosítása fordul elő,
illetve üzemeltető váltás.
A szociális igazgatás területén az elmúlt évek során folyamatos volt a jogszabályi,
hatásköri változás. Ebben a folyamatosan változó jogszabályi környezetben önkormányzatunk
mind a jegyzői, mind a képviselő-testületi hatáskörben lévő természetbeni és pénzbeli
ellátásokhoz való hozzájutást folyamatosan biztosította. A szociális és gyermekvédelmi

ellátások iránti kérelmek elbírálásával 2 fő ügyintéző kapcsolt munkakörben látja el a szociális
igazgatásból adódó feladatokat. Egy fő állandó ügyfélszolgálati munkatársként csatolt
munkakörben látja el a feladatot. Egy fő végzi a nagy ügyfél és ügyiratforgalmú támogatások
feldolgozását:
- rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény kb. 300 fős ügyfélkör
- lakásfenntartási támogatás kb. 400 fős ügyfélkör.
Elmondható, hogy egyre több család szorul rá az önkormányzat eseti támogatására, szociális
és anyagi körülményeik nem javulnak, illetve ezt a helyzetet továbbrontja az, hogy az egyes
ellátások jogosultsági feltételei folyamatosan szigorodnak, az állam által biztosított szociális
ellátásokból egyre többen esnek ki, így megnövekedik az Önkormányzat szerepvállalása
szociális területen.
Intézményirányítással kapcsolatos feladatok A feladatot 1 fő ügyintéző látta el.
Az oktatási feladatok (fenntartói irányítás) közül az óvodákkal kapcsolatos feladatok maradtak
önkormányzatunknál 2013. január 1. napját követően. A köznevelési intézmények fenntartását
és az ahhoz kapcsolódó feladatok ellátását az állami intézményfenntartó központ helyi
tankerülete biztosítja.
Az ügyintéző feladata közé tartozik
- a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvényből adódó önkormányzati feladatok
ellátása,
- a Képviselő-testület által fenntartott intézmények alapító okiratának felülvizsgálata,
nyilvántartása
- a Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda és a Térségi Szociális Gondozási
Központ fenntartásával kapcsolatos döntések: közös társulási ülések előkészítése, lezárása
- a kitűnő tanulók jutalmazásnak megszervezése, Jó tanuló, Jó sportoló díj odaítélésének
megszervezése
- közművelődési intézményekkel kapcsolattartás, beszámolók testülete elé terjesztése,
működésükkel kapcsolatos testületi döntések előkészítése
- Békés Megyéért Díj, Gyomaendrőd Díszpolgára, valamint a Gyomaendrődért emlékplakett
adományozásával kapcsolatos szervezési feladatok, Gyomaendrőd Város Önkormányzatának
elismerő oklevelének adományozásával kapcsolatos szervezési feladatok
- civil szervezetekkel kapcsolatos feladatok
-sporttal kapcsolatos feladatok. Sportszervezetekkel való kapcsolattartás.
A személyzeti ügyek intézését 2 fő látta el, a feladat-ellátása közvetlen jegyzői,
polgármesteri irányítás alatt történik.

Osztályvezetői összefoglaló
A közigazgatási osztály szerteágazó feladatot lát el A hatósági feladatok ellátása, az
intézmény-irányítással, közművelődéssel, sporttal kapcsolatos önkormányzati döntés
előkészítés mellett éppúgy feladata a hivatal mindennapi ügyviteli működésének segítése is.
Az osztály által ellátott számos feladat jogszabályi környezete változott az elmúlt években,
vagy anyagi jogszabály módosítással, vagy új elektronikus program, rendszer bevezetésével.
Az elmúlt évekre visszatekintve leszögezhetjük, hogy átalakul a közigazgatási feladat-ellátás,
erősödő tendencia, hogy egy-egy ügyintéző több munkaterületet lát el, mely munkavégzés

szélesebb látókört igényel, míg a folyamatosan változó jogszabályi környezet miatt fontos a
megújulni tudás is.
Az osztály számos személyi változás mellett törekedett a feladatok folyamatos és hatékony
ellátására. Az élet hozta személyi változások mellett a feladatok átszervezésének fő célja az
volt, hogy feladatainkat a folyamatosan változó környezetben az eljárási és anyagi
jogszabályoknak megfelelően lássuk el.

Pénzügyi Osztály

Az osztály működésének általános jellemzői
1.






2.


Létszám alakulásában bekövetkezett változások:
2018. január 1-jén a Közös Hivatal pénzügyi osztályának létszáma 8 fő volt. Az osztály
dolgozóinak feladata Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Önkormányzatok, a
Nemzetiségi Önkormányzatok, az Önkormányzati Társulás, a Közös Hivatal és az
önálló gazdasági szervezettel nem rendelkező intézmények költségvetési és egyéb
pénzügyi, gazdálkodási feladatainak ellátása, koordinálása. A Közös Hivatal hunyai és
csárdaszállási kirendeltségein 2-2 fő látott el pénzügyi feladatokat is Hunya és
Csárdaszállás Önkormányzatok vonatkozásában.
Feladataink közé tartozik Gyomaendrőd Város Önkormányzata, Gyomaendrőd,
Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulása, a Gyomaendrődi Közös
Önkormányzati Hivatal, a gazdasági szervezettel nem rendelkező intézmények – Határ
Győző Városi Könyvtár, Kállai Ferenc Kulturális Központ, Szent Antal Népház, Városi
Egészségügyi Intézmény, Gyomaendrődi Család-és Gyermekjóléti Központ,
Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Kistérségi Óvoda –, a Nemzetiségi
Önkormányzatok pénzügyi és költségvetési feladatainak végrehajtása, valamint
Csárdaszállás és Hunya Község Önkormányzatok gazdálkodásának koordinálása,
adatszolgáltatási feladatok teljesítése.
A 2018-as év a jogszabályi környezet vonatkozásában még egy letisztult év volt,
jelentős számviteli változások nem nehezítették az osztály munkáját. Félévtől
megkezdődtek az ASP szakrendszer megismerésére vonatkozó képzések, melyeken 2
csoportra bontva 4-4 alkalommal vettek részt az osztály dolgozói. Az adatszolgáltatási
kötelezettségeit mindhárom önkormányzat határidőben teljesítette.
Alapvető feladatkörök:
a költségvetés tervezése, annak pénzügyi végrehajtása (beérkező és kimenő számlák
rögzítése, a számlák utalása, napi könyvelési feladatok elvégzése, házi pénztár
működtetése), zárszámadás elkészítése. A Képviselő-testület és a Magyar
Államkincstár felé adatszolgáltatás, beszámolók készítése, adóhatóság felé
adatszolgáltatás, az önkormányzat pályázataihoz szükség esetén adatok biztosítása







illetve támogatások elszámolásának végrehajtása, továbbá minden olyan feladat, ami
a költségvetéssel és annak végrehajtásával összefügg
az önkormányzat valamennyi intézményének és gazdasági társaságának belső
ellenőrzését végző munkatársak munkájának segítése, koordinálása
az önkormányzat rendelkezésére álló szabad forrás, megtakarítás kezelésének
koordinálása
Feladataink közé tartozik a testületek munkájának segítése is. A Képviselő-testületeket
folyamatosan tájékoztatjuk a települések költségvetését érintő valamennyi változásról,
kezdve a költségvetési koncepcióval, majd az adott évre vonatkozó költségvetési
rendelettel, a rendeletet érintő előirányzat módosításokkal. Beszámolót készítünk az
adott év költségvetésének féléves, háromnegyed éves és éves végrehajtásáról, év
közben több alkalommal bemutatjuk az önkormányzatok gazdálkodásának alakulását,
az intézmények finanszírozási helyzetét, kitekintést nyújtunk az év végéig várható
hiány, illetve likviditás alakulásáról, összefoglaljuk és tájékoztatást nyújtunk a belső és
egyéb hatósági ellenőrzésekről.
2018. évben az első körös nyertes TOP-os projektek a fizikai befejezés szakaszába
léptek, folyamatosan történt az elszámolások és beszámolók benyújtása. Nemcsak a
projektmenedzsmentek részéről igényelnek ezek a feladatok fokozott odafigyelést,
hanem az osztály valamennyi dolgozójától. Jelentősen megnőtt a kezelendő számlák
és utalások mennyisége, megnőtt a könyvelendő bankok és pénztárak száma is.

A 2018. évi önkormányzati gazdálkodás értékelése
Gyomaendrőd
Város
Önkormányzatának,
Csárdaszállás
és
Hunya
Községek
Önkormányzatának 2018. évi gazdálkodására – ez elmúlt évekhez hasonlóan – a stabilitás volt
jellemző. Finanszírozási és likviditási problémák se az önkormányzatoknál, se az
intézményeknél nem merültek fel. A stabil gazdálkodás eredményeképpen a képződött
maradvány összege Gyomaendrődön meghaladja az 1 milliárd 620 millió forintot. A
maradvány összegéből 125 millió forint az az összeg, amely szabad maradványként jelenik
meg és forrását képezheti az év közben jelentkező többlet kötelezettségvállalásoknak.
A maradványnak részét képezi az Önkormányzat 400 millió forint összegű megtakarítása is.
Ezen összeg a 2018.-2019. évi fejlesztési kiadások és pályázatból megvalósuló fejlesztések
saját erejének forrását képezi. Az önkormányzati megtakarítás kamatozó kincstárjegy
formájában áll rendelkezésünkre, 2019. decemberi lejárattal.
Gyomaendrőd Város, Csárdaszállás és Hunya Községek Önkormányzata adóssággal nem
rendelkezik.
2018. évben a város 372 millió forint értékben valósított meg felújítást és 467 millió forint
értékben beruházást.
Hunya Község Önkormányzatánál 27 millió Ft összegű maradvány képződött, mely teljes
egészében feladattal terhelt, Csárdaszállás Önkormányzata 2018. évi maradványának összege
85 millió Ft.

Hunya Község Önkormányzatánál 2018. évben több, mint 76 millió forint összegű fejlesztés
valósult meg, Csárdaszállás Község Önkormányzatánál pedig 17 millió forint a megvalósult
felújítás és beruházás értéke.

A Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi gazdálkodásának
bemutatása
Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal, mint gazdasági szervezettel rendelkező
költségvetési szerv 2018. évi gazdálkodása
A Közös Hivatal elismert hivatali létszáma 2018. évben 39,27 fő. Ebből a létszámból 36,54 főre
nyújt az állam támogatást Gyomaendrőd vonatkozásában, 1,1 főt finanszíroz Csárdaszállás
esetében és 1,63 főt Hunya Községben. Gyomaendrődön 46 főre terveztünk bérjellegű
kiadást. A települések önkormányzatai vállalták a tényleges és a finanszírozott létszám
különbözetéből eredő kiegészítés biztosítását. Csárdaszállás 4.200 E Ft-ot utalt át
Gyomaendrőd önkormányzatának, Hunya Község Önkormányzata 3.680 E Ft-ot adott át ezen
feladathoz. 2018. év utolsó félévének települések közti elszámolására 2019. évben került sor a
végleges kiadások és bevételek összegeinek ismeretében. Gyomaendrőd a hivatal működési
kiadásainak finanszírozására 179,9 millió Ft állami támogatást, a bérkompenzáció
finanszírozására 377 ezer Ft-ot kapott. A Közös Hivatalnál teljesült kiadások összege 269
millió Ft volt. A kiadások finanszírozásánál figyelembe kell venni a hivatal 17,8 millió Ft
összegű tárgyévi bevételét, illetve a két kistelepülés által biztosított kiegészítés összegét (7,9
millió Ft). Így a hivatal működéséhez az előző évi maradványból felhasznált támogatási
összeg 63 millió Ft.
Az alábbi táblázatok összevontan mutatják a Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal
kiadásait és bevételeit, azaz tartalmazzák mindhárom kirendeltség (Gyomaendrőd,
Csárdaszállás és Hunya) teljesült kiadásait és realizálódott bevételeit.
Kiadások alakulása

Megnevezés
Személyi juttatások
Munkaadót terhelő
járulékok
Dologi kiadás
Működési célú
támogatás értékű
kiadás, működési célú
pénzeszköz átadás ÁK,
ellátottak pénzbeli

Eredeti ei.

Módosított ei.

173884
37275

186110
39396

41052
5340

50964
5449

adatok E Ft-ban
Teljesítés Telj / a mód. Ei
% ban
181486
97,52
37151
94,30
44016
5407

86,37
99,23

juttatása
Működési kiadások
257551
281919
268060
95,08
összesen
Beruházás
550
893
892
99,89
Felújítás
3300
3300
0
0
Kiadások
261401
286112
268952
94,00
mindösszesen
 A hivatalnál a személyi juttatások és a hozzá kapcsolódó járulékok a tervnek
megfelelően teljesültek, 219 millió Ft került kifizetésre. Az igazgatási szakfeladaton
belül külön bontáson és külön szervezetkódon jelennek meg a kirendeltségeken
(hunyai és csárdaszállási) dolgozó köztisztviselők. 2018. évben a CLLD projekthez
kapcsolódóan 6.593 E Ft bér és járulék került kifizetésre, a választásokhoz
kapcsolódóan 4.954 E Ft.
 A dologi és egyéb folyó kiadásokra 44 millió Ft-ot fordítottunk, melyből 6.149 E Ft a
CLLD projekt keretei között merült fel.
 A működési célú pénzeszköz átadások, támogatásértékű kiadások teljesítési
adatai között jelenik meg a Zöldpark Nonprofit Kft. által végzett épülettakarításra
kifizetett havi 445 E Ft, valamint a Közös Hivatal Hunyai Kirendeltségén havonta
kifizetett gyermekvédelmi támogatás összege.
 A beruházások között 892 ezer Ft jelentkezett kiadásként a vizsgált időszakban, mely
összegből a hivatal működéséhez kapcsolódóan kisértékű tárgyi eszköz beszerzések
(porral oltó készülék, ütve fúró, szalagfüggöny, konyhaszekrény) valósultak meg 356
ezer Ft értékben, illetve egy tűzbiztos szekrény vásárlására került sor 536 E Ft
összegben.
Bevételek alakulása

Megnevezés
Intézményi műk.
bevételek
Közhatalmi
bevételek
Működési célú
támogatás értékű
bevétel
Irányító szervtől
kapott támogatás
Maradvány
igénybevétele
Bevételek
összesen

Eredeti ei.

Módosított ei.

Teljesítés

1000

1145

1144

adatok E Ft-ban
Telj. / Mód. Ei
%-ban
99,91

260

260

135

51,92

0

21414

16451

76,82

260141

263215

251739

95,64

0

78

78

100,00

261401

286112

269547

94,21

A közhatalmi bevételeknél igazgatási szolgáltatási díjbevételek és bírságbevételek
realizálódtak.
 Az intézményi működési bevételek tartalmazzák a továbbszámlázott bevételek
összegét és a kamatbevételeket.
 A támogatásértékű működési bevételek között jelent meg az országgyűlési
választásokra kapott 4.785 E Ft, a CLLD projekthez kapcsolódó 11.557 E Ft összegű
támogatás, valamint a hunyai önkormányzat által a közös hivatalnál jelentkező
gyermekvédelmi támogatás kifizetéséhez átadott forrás összege.
Az önkormányzatok és a hivatal gazdálkodására 2018. évben is a stabilitás, a jogszabályi
előírások betartása volt jellemző.


Osztályvezetői összefoglaló
2018. január 1-jén a Közös Hivatal pénzügyi osztályának létszáma 8 fő volt. Az osztály
dolgozói látják el Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Önkormányzatok, a Nemzetiségi
Önkormányzatok, az Önkormányzati Társulás, a Közös Hivatal és az önálló gazdasági
szervezettel nem rendelkező intézmények költségvetési és egyéb pénzügyi, gazdálkodási
feladatait. A Közös Hivatal hunyai és csárdaszállási kirendeltségein 2-2 fő látott el pénzügyi
feladatokat is Hunya és Csárdaszállás Önkormányzatok vonatkozásában.
Feladataink közé tartozik Gyomaendrőd Város Önkormányzata, Gyomaendrőd, Csárdaszállás,
Hunya Települési Önkormányzati Társulása, a Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal, a
gazdasági szervezettel nem rendelkező intézmények – Határ Győző Városi Könyvtár, Kállai
Ferenc Kulturális Központ, Szent Antal Népház, Városi Egészségügyi Intézmény,
Gyomaendrődi Család-és Gyermekjóléti Központ, Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya
Kistérségi Óvoda –, a Nemzetiségi Önkormányzatok pénzügyi és költségvetési feladatainak
végrehajtása, valamint Csárdaszállás Község és Hunya Község Önkormányzatok
gazdálkodásának koordinálása, adatszolgáltatási feladatok teljesítése.
Mind az osztály létszáma, mind a dolgozók szakmai hozzáértése tekintetében elmondhatom,
hogy a 2018-as év egy viszonylag stabil év volt, ami elengedhetetlen feltétele a pontos és
precíz feladatellátásnak. A folyamatosan változó jogszabályi környezetnek és az ehhez
igazodó adatszolgáltatási kötelezettségeknek, valamint az év minden hónapjában jelentkező
adatszolgáltatási határidőknek való megfelelés alapfeltétele a megfelelő létszámú és
szakmailag felkészült csapat.
Közös Hivatalként három település gazdálkodásáért felelünk. Ezt a munkát a
létszámmozgások mellett a fizikai távolság is nagymértékben nehezíti. Az ellenőrzésnek, a
munkafolyamatba épített kontrollnak a mi munkánkban elengedhetetlen szerepe van, hiszen
egy esetleges hiba orvoslása utólag lehet, hogy lehetetlen vagy nagyon sok plusz energiát és
időt igényel. Kiszűrni, észrevenni egy adott hibát legkönnyebben akkor tudjuk, ha jelen
vagyunk az adott kifizetés, szerződés ellenjegyzésénél vagy egy adott számla rögzítésénél,
könyvelésénél. A csárdaszállási és hunyai pénzügyes kollégák igyekezete és a munkához való
hozzáállása mindenképpen pozitív, de az ők munkájukat is nehezíti, hogy egy felmerülő
probléma kapcsán nem tudnak azonnal és személyesen konzultálni, egy telefonos
segítségnyújtás viszont nem minden esetben tud eredményes lenni. A kistelepüléseken folyó

gazdálkodás koordinálásával így mindenképpen szükséges volt a hivatal székhelytelepülésén
kijelölni egy-egy személyt, akik igyekeznek a kirendeltségek munkáját maximálisan segíteni,
felügyelni, szakmai tapasztalatukat és tudásukat átadni, az adatszolgáltatásokat határidőben
teljesíteni. Nagyon fontos az egymás munkájának kölcsönös segítése, a bizalmon és
szakmaiságon alapuló munkakapcsolat, mely elengedhetetlen és szükséges feltétele a
felelősségteljes gazdálkodásnak.
Gyomaendrőd Város, valamint Csárdaszállás és Hunya Községek Önkormányzatainak 2018.
évi gazdálkodására – ez elmúlt évekhez hasonlóan – a stabilitás volt jellemző. Finanszírozási
és likviditási problémák se az önkormányzatoknál, se az önkormányzatok intézményeinél nem
merültek fel.
A stabil gazdálkodás eredményeképpen a képződött maradvány összege Gyomaendrődön
meghaladja az 1 milliárd 620 millió forintot. A maradvány összegéből 125 millió forint szabad
maradványként jelenik meg és forrását képezheti az év közben jelentkező többlet
kötelezettségvállalásoknak.
Hunya Község Önkormányzatánál 27 millió Ft összegű maradvány képződött, Csárdaszállás
Önkormányzata 2018. évi maradványának összege 85 millió Ft.
Gyomaendrőd Város Önkormányzata, Csárdaszállás és Hunya Község Önkormányzata
adóssággal nem rendelkezik.

Településfejlesztési Osztály

TOP 1. kör
TOP-2.1.2-15-BS1-2016-00004 azonosító számú, „Gyomaendrőd endrődi városrész
központjának rehabilitációja” című pályázat, melynek keretein belül a Hősök tere
rehabilitációja és a piactér fejlesztése valósul meg. A pályázathoz elnyert forrás: 199 570 365
Ft. A pályázat lezárult, a fejlesztés elkészült, és átadásra került.
TOP-2.1.3-15-BS1-2016-00004 azonosítószámú, „Belterületi vízrendezés IX. ütem
Gyomaendrődön” című pályázat támogatásban részesült. A munkaterület a nyertes Hunút Kft.
részére 2018. januárjában átadásra került. Az első mérföldkő elszámolása folyamatban van. A
fejlesztés lezárult, a záró elszámolás benyújtásra került.
A pályázathoz elnyert forrás: 263 248 521 Ft. A pályázathoz szükséges 19 732 049 Ft
többletforrás megigénylésre és elnyerésre került.
TOP-3.2.1-.15-BS1-2016-00017 azonosítószámú, „Gyomaendrődi Közös Önkormányzati
Hivatal komplex energetikai felújítása” című projekt, melynek keretében sor kerül az épület
felújítására, nyílászárócserére, külső határoló szerkezetek hőszigetelésére, a fűtési rendszer
felújítására, napelemek telepítésére, valamint akadálymentesítésre.

2017. december 27-én került sor a kivitelezői szerződés aláírására a Németh Kft.-vel. A
fejlesztés befejeződött, az elszámolás 2019 évben benyújtásra kerül. A pályázathoz elnyert
forrás: 184 226 285 Ft.
2017. október 1-én elkezdődött a TOP-7.1.1-16-2016-00012 számú Gyomaendrődi Helyi
Közösség a települési kultúra fejlesztéséért című pályázat megvalósítása, melynek keretében
a településen megvalósítandó pályázatok előkészítésére, majd a pályázati rendszer
működtetésére kerül sor a Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal, mint
munkaszervezet közreműködésével. A pályázat keretében elnyert támogatás 37,5 millió Ft,
melyhez 212,5 millió Ft pályázati forrás lehívására lesz lehetőség.

TOP 2. kör
1. TOP-1.1.3-16 Helyi gazdaságfejlesztés
A benyújtott pályázat keretében a Gyomai piactér fejlesztésére pályáztunk, melynek
keretében fedett piaccsarnok kerül kialakításra, illetve parkolóhelyek a piactér mellett. A
benyújtott pályázat támogatott költségvetése 73 846 000 Ft. A tervezés megkezdődött.
2. TOP-1.4.1-16 A foglalkoztatás és az életminőség javítása családbarát, munkába állást segítő
intézmények, közszolgáltatások fejlesztésével. A konstrukció keretében a Blaha úti óvoda
felújítására 45 millió Ft összköltségben nyertünk támogatást. A tervezés elkezdődött.
3. TOP-2.1.2-16 Zöld Város kialakítása
A benyújtott pályázat keretében városközpont fejlesztés valósul meg a Szabadság téren. A
projekt támogatott költségvetése 250 millió Ft, a tervezés folyamatban van.
4. TOP-2.1.3-16 Települési környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések
Három támogatási kérelmet nyújtottunk be:
- A kerékpárút pályázat belvízre vonatkozó fejlesztése valósul meg a Hídfő utcától a Kodály
Zoltán utcáig a Fő út mentén 70 millió Ft összköltségben, A beruházás hősök terét érintő 1.
üteme lezárult.
- A második pályázat keretében a Csókási zugi áteresz felújítása valósul meg 75 millió Ft
összköltségben, 4 749 996 Ft-nyi elszámolás benyújtásra és elfogadásra került és a tervezési
szakasz lezárult.
- A harmadik pályázat keretében a Fűzfás zugi áteresz felújítása valósul meg 95 000 000 Ft
értékben. 3 750 000 Ft-nyi elszámolás benyújtásra és elfogadásra került és a tervezési szakasz
lezárult.
5. A TOP-3.2.1-16 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése pályázati felhívás
keretében az alábbi pályázatokat nyújtottuk be:
- Gyomaendrődi Kis Bálint Általános Iskola Fő úti telephelyének (5500 Gyomaendrőd Fő út
181.) energetikai korszerűsítése 90 994 310 Ft összköltségben, a projekt lezárult.
- Az endrődi (5502 Gyomaendrőd Fő út 2.) orvosi rendelő energetikai felújítása valósul meg
42 511 244 Ft összköltségben, a támogatási szerződést megkötöttük., a tervezési szakasz
lezárult a kivitelezési szerződés megkötésre került.

6.TOP-3.1.1-15 Fenntartható közlekedésfejlesztés
- A Kodály Zoltán utcától az Hídfő utcáig megépíteni a kerékpárutat, a belvízelvezető
rendszer nélkül 107.920.000 Ft összköltségben, a beruházás I. üteme a Hősök tere körüli rész
lezárult, 2019-ben megvalósulhat a kerékpárút építés II. üteme.
Elbírálás alatt lévő TOP felhívások.
- A gyomai (5500 Gyomaendrőd Pikó Béla u. 3.) orvosi rendelő energetikai felújítása 35 665
989 Ft összköltségben, a projekt támogatói döntésre vár. (2019-ben a pozitív döntés
megszületett, a Támogatási Szerződés megkötésre került).

2018. év folyamán megvalósításra kerülő EFOP pályázatok
EFOP-1.5.3-16 Humán szolgáltatások fejlesztése a Gyomaendrődi Járásban
Pályázat célja:
Benyújtottunk egy projektet Járási szinten Dévaványával, Ecsegfalvával, Hunyával és
Csárdaszállással közösen az EFOP-1.5.3-16-os pályázati kiírásra. A projekt célja a társadalmi
felzárkózás érdekében a területi különbségek csökkentése, a minőségi humán
közszolgáltatásokhoz való hozzáférés javítása.
Projekt összköltsége: 478.636.737 Ft, a Gyomaendrődre eső támogatási összeg: 246 526 141
Ft.
A projekt lebonyolítása folyamatos.
EFOP-3.7.3-16 Élethosszig tartó tanulás támogatása Gyomaendrődön
Pályázat célja
Az inaktív réteget szeretnénk non - formális oktatási formákba bevonni, hogy kiszakítsuk őket
a saját megszokott napi rutinjukból és megpróbáljuk visszajuttatni őket a munka világába.
Projekt összköltsége: 40.000.000 Ft
A pályázat megvalósítása folyamatos 2019 április 8-ával fog zárulni.
EFOP-3.3.2-16 Tanórán kívüli kulturális foglalkozások támogatása Gyomaendrődön a
köznevelés eredményességéért. A pályázat keretében non-formális oktatási csomagra
vonatkozó pályázat megvalósítása történik az óvodás, iskolás korosztály részvételével.
A projekt összköltsége 25.000.000 Ft.
A pályázat megvalósítása folyamatos

2018. év folyamán benyújtott hazai pályázatok
Támogatási kérelmet nyújtottunk be a Kubinyi Ágoston Program pályázati kiírására „Az
Endrődi Tájház és Helytörténeti Gyűjtemény konyha enteriőr kiállításának megújítása
és ehhez kapcsolódó restaurálás és múzeumi óra foglalkozás kidolgozása" címmel.
A projekt keretében a tájház enteriőr kiállításának megújítására, további kiállítási tárgyak
restaurálására pályáztunk. A konyha enteriőrjének átalakításával a kenyérsütés szituációját
tudjuk a látogatók elé tárni. A megújítandó konyha szervesen kapcsolódna a kemencés kelt

tészta sütő múzeumpedagógiai foglalkozáshoz. Az igényelt támogatás 2 050 000 Ft, elnyert
támogatás 1.200.000 Ft, a támogatás felhasználására 2018. évben sor került.
Pályázatot nyújtottunk be a Magyar Labdarúgó Szövetség Telephely korszerűsítési
programjának keretében az Erzsébet ligeti sporttelep fejlesztésére egy 150 fős lelátó,
valamint 100 méter hosszban a kerítés kiépítésére. A pályázat költségvetése 4 254 500 Ft,
melyhez 1 276 350 Ft önerőt kellett biztosítani. A pályázat támogatásban részesült,
megvalósítása folyamatban van.
Pályázatot nyújtottunk be a Közép-Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásáért
Közalapítványhoz, aki a XX. század Intézete az Első Világháborús Centenáriumi
Emlékbizottság megbízásából hirdetett pályázatot az első világháborús emlékművek
felújítására. A pályázat keretében a Szabadság tér és a Hősök útja kereszteződésében
található első világháborús emlékmű felújítása valósulhat meg. A Képviselő-testület által
elfogadott elképzelés szerint a pályázat költségvetése 4.497.100 Ft, melyhez 1 997 100 Ft
önerő szükséges. A pályázat 2 millió Ft támogatásban részesült, az emlékmű felújításra, az
elszámolás benyújtásra került.
Pályázatot nyújtottunk be a Közép-Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásáért
Közalapítványhoz, aki a XX. század Intézete az Első Világháborús Centenáriumi
Emlékbizottság megbízásából hirdetett pályázatot az első világháborút és a kapcsolódó
történelmi eseményeket felidéző, a hősöknek és áldozatoknak emléket állító kulturális
és tudományos programok, művészeti tevékenységek támogatására. Az összeállított
pályázati költségvetés 2.500.000 Ft, melyhez önerő nem szükséges, a pályázatból elnyert
támogatás 1.000.000 Ft, mely csökkentett tartalommal valósult meg. Az elszámolás
benyújtásra került.
Pályázatot nyújtottunk be Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi
XC. törvény 1. számú mellékletének XII. Földművelésügyi Minisztérium fejezetének 20/2/11
szám alatti jogcímcsoportjának a Hulladék-gazdálkodási feladatok támogatása előirányzata
terhére „A hazai hulladékgazdálkodással és szelektív hulladékgyűjtéssel kapcsolatos lakossági
szemléletformálásra” fordítható FM-LSZF/2017-01 elnevezésű támogatás elnyerésére kiírt
pályázatra 3 000 000 Ft összegre, melyből 2 476 100 Ft támogatást el is nyertünk. A pályázat
megvalósítása 2018. márciusáig megtörtént, az elszámolás benyújtásra került.
Pozitívan bírálták el az Önkormányzati fejlesztések 2017. című támogatási kérelmünket is.
A pályázat keretében a Gyomaendrődi Kis Bálint Általános Iskola Fő úti telephelyén
sportudvar kialakítására kerül sor, melynek költségvetése az alábbiak szerint alakul:
Bruttó összköltség: 22 998 767 Ft
Önkormányzati saját erő: 3 449 816 Ft
A pályázat megvalósítása 2018-ban megtörtént, a sportudvar elkészült.
Pályázatot nyújtottunk be a Nemzeti Fejlesztési Minisztériumhoz 2018. évben is a helyi
közösségi közlekedés előző évi működtetéséhez és szolgáltatás fejlesztéséhez kapcsolódó
támogatásra. A támogatás összege a közszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséért járó
ellentételezés mértékéig igényelhető. A pályázat eredményes volt, a 901 000 Ft támogatási
összeg megérkezett, melyet a szolgáltató részére tovább is utalt az Önkormányzat.

Sikeresen pályáztunk a KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 kódjelű, "Csatlakoztatási konstrukció az
önkormányzati ASP rendszer országos kiterjesztéséhez" című pályázati felhívásra. A
támogatás eszközök beszerzésére, működésfejlesztés és szabályozási keretek kialakítására,
önkormányzatok elektronikus ügyintézéséhez kapcsolódó feltételek kialakítására,
önkormányzati szakrendszerek adatminőségének javítására, migrációjára, oktatásokon
történő részvételhez kapcsolódó utazáshoz és teszteléshez, élesítéshez használható fel a
pályázati felhívásban részletezettek szerint.
A pályázat összköltsége 8.999.351 Ft. A támogatói okiratot megkaptuk, az eszközbeszerzés
is lefolytatásra került, az eszközöket leszállították. Az önkormányzati ASP rendszerhez történő
csatlakozásunk 2019. január 1-ével megtörtént.2018-ban 2.159.372 Ft került felhasználásra.
2018. évben benyújtott pályázatok
1. Zártkert pályázat
Pályázatot nyújtottunk be a Földművelésügyi Minisztérium által meghirdetett Zárkerti
besorolású földrészletek mezőgazdasági hasznosítását segítő, infrastrukturális
hátterét biztosító fejlesztések támogatására. A támogatási igényt a meglévő és
telepíteni tervezett homoktövis ültetvény körbekerítésére, valamint a 14000/2 és a
0387 helyrajzi számú területeken található földút stabilizálására nyújtottuk be.
A pályázat nem részesült támogatásban.
2. Ovi Sport Program eszközbeszerzés
A program keretében a 2017-ben elkészült Ovi Foci pályához igényeltünk árnyékoló
hálót a pálya az árnyékolásának biztosítása érdekében, valamint karbantartó gépet a
mű fű tisztítására.
Az árnyékoló háló már felszerelésre került, a karbantartó gép pályázatot a kiíró
visszavonta.
3. Önkormányzati fejlesztések 2018
Az idei évben a Pásztor János utca, az Október 6 ltp., a Hősök útja , valamint a Fő út
meghatározott járdaszakaszainak fejlesztésére pályáztunk a konstrukció keretében.
Pályázatunk forráshiány miatt nem részesült támogatásban.
4. WIFI4EU
A konstrukció célja, hogy a közösségi élet legfőbb színterein, így például a parkokban,
a köztereken, a középületekben, a könyvtárakban, az egészségügyi központokban és a
múzeumokban Európa-szerte ingyenes, nagy sebességű vezeték nélküli
internetkapcsolat álljon a lakosok és az Európába látogatók. A WIFI4EU pályázati
forrásból a berendezések (nyilvános internet-hozzáférési pontok) beszerzésére és
üzembe helyezésére lehetett támogatási igényelni.
Mivel az első pályázati mechanizmus technikai okokból megvalósult, pályázatunkat
novemberben ismételten benyújtottuk. A támogatási igények elbírálása megtörtént,
forráshiány miatt nem részesültünk támogatásban.
5. Sportház kialakítás
A pályázat a Magyar Birkózó Szövetséghez a pályázat benyújtásra került.

6. Testvértelepülési program pályázat
A pályázat benyújtásra került elbírálása megtörtént, forráshiány miatt nem részesült
támogatásban, 2019-ben újra benyújtásra kerül.

2018. évben megvalósított VP‐s pályázatok
2017-ben egy pályázatot nyújtottunk be a VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 számú Külterületi helyi
közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához
szükséges erő- és munkagépek beszerzése pályázati felhívásra. A pályázat keretében
Öregszőlőben a Páskumi úton, a Diófa utcában, az Álmosdomb utcában, a Szőlőskert
utcában, a Bacsalaposi úton, Polyákhalmi úton, Ugari úton és III. kerületben tervezünk
útalapokat létesíteni. A pályázat keretében eszközbeszerzést is terveztünk. A benyújtott
pályázat költségvetése 137 707 001 Ft, melyhez a szükséges önerő 29 387 295 Ft.
A pályázatban szereplő fejlesztés megvalósult, az utak átadásra kerültek.

Városüzemeltetési Osztály

Személyi feltételek
Az osztály létszáma 2015 óta nem változott így 1 fő osztályvezető, 1 fő műszaki
ügyintéző, 1 fő környezetgazdálkodási ügyintéző, 1 fő ügykezelő, 1 fő
vagyongazdálkodási ügyintéző, 1 fő közterület felügyelő és 5 fő mezőőr látja el a
városüzemeltetési feladatokat.
A 2017-es évvel ellentétben szerencsére az osztály létszáma stabil volt, létszám
mozgás nem történt.

Városüzemeltetési osztály által ellátott feladatkörök bemutatása
ügyintézőnként 2018‐ban
Környezetgazdálkodási ügyintéző
- Fakivágási kérelmek elbírálása, engedélyezés
- Elsőfokú környezetvédelmi eljárások ügyintézése
- Állattartással kapcsolatos lakossági ügyek, panaszok intézése
- Jegyzői hatáskörbe tartozó talajvíz kutakkal kapcsolatos engedélyezési
ügyintézés
- Hulladékszállítással kapcsolatos kérelmek vizsgálata
- Zöldfelületi nyilvántartás, adatfeldolgozás, adatszolgáltatás
- Szúnyoggyérítéssel kapcsolatos feladatok ellátása
- Játszótér üzemeltetés
- Zöldfelület gazdálkodás
- Ebek nyilvántartása

-

Közterület-felügyelet és mezőőri szolgálat felügyelete
A közösségi együttélés szabályainak megsértésén alapuló hatósági ügyek

Műszaki ügyintéző
- Lakossági panaszkezelés
- Járda és szennyvíz pályázatok kezelése
- Pályázatos és saját forrású beruházások előkészítésében műszaki szakértelem
biztosítása
- Útfenntartási feladatok koordinálása
- Közbiztonsági referensi feladatok ellátása
- Közműfejlesztéssel kapcsolatos ügyek kezelése
Ügykezelő
- A Városfenntartó, Mezőgazdasági és Környezetvédelmi Bizottsági és a
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai és Ellenőrző Bizottsági ülések előkészítése,
jegyzőkönyveinek vezetése, kapcsolódó adminisztrációs feladatok elvégzése
- Nemzetiségi Önkormányzati ülések előkészítése, jegyzőkönyveinek vezetése,
kapcsolódó adminisztrációs feladatok elvégzése
- Ebek nyilvántartása
- Közvilágítási hibákkal kapcsolatos ügyintézés
- Mezőőri feljegyzések, jegyzőkönyvek elkészítése
- Adminisztrációs és iratkezelési feladatok ellátása
Vagyongazdálkodási ügyintéző
- Gyomaendrőd – Csárdaszálás – Hunya önkormányzati ingatlan adásvételeihez
kapcsolódó értékbecslések elkészítése
- Önkormányzati ingatlan vagyon nyilvántartása
- Ingatlan bérleti, eladási és vásárlási ügyek előkészítése és lefolytatása
- Önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságokkal való kapcsolattartás
- Választással kapcsolatos előkészítési és elszámolási munkák elvégzése
Osztályvezető
- Helyi járatú autóbusz közlekedéssel kapcsolatos ügyintézés
- Közutak üzemeltetésével kapcsolatos ügyintézés, karbantartások és
beruházások előkészítése
- Belvízvédekezéssel kapcsolatos beruházások előkészítése, belvízvédekezés
szervezése, lebonyolítása
- Viziközmű szolgáltatással kapcsolatos feladatok ellátása, fejlesztések és
rekonstrukciók koordinálása
- Közművekkel kapcsolatos ügyintézés
- Önkormányzati ingatlanok üzemeltetése
- Magas és mélyépítési beruházások felügyelete
- TOP pályázatok műszaki előkészítése, lebonyolítása

-

Önkormányzati beruházások lebonyolítása, terveztetés, építési engedélyek és
használatba vételi engedélyek beszerzése
Az osztály működésének szervezése

Közterület-felügyelet
A közterület felügyelet létszáma 1 fő, melynek munkáját a korábbi évekkel
ellentétben már csak 1 fő településőri feladatokat ellátó közfoglalkoztatott segíti.
Mezőőri szolgálat
A szolgálat munkavégzésében változás nem történt, továbbra is 5 fő látja el a
tevékenységet, melyről a beszámoló korábban beterjesztésre került.

Osztályvezetői összefoglaló
Szerencsére a személyi állomány mozgása megállt és a jelenlegi létszám jól
terhelhető és rugalmas.
Szakmai kihívások közül, a TOP-os és egyéb pályázatok előkészítése és megvalósítása,
a közösségi együttélés szabályainak megsértésén alapuló hatósági ügyek kezelése
bizonyult és bizonyul a legmegterhelőbb feladatnak.
2018-ban is érezhető volt a már 2017-ben jelentkező, az egész építő és szolgáltató
szektorra jellemző munkaerőhiány, mely miatt folytatódott áremelkedés és kivitelező
hiány. Ennek a két tényezőnek hatása érezteti hatását a közutak fenntartásában, a
zöldterület kezelésben, a játszóterek fenntartásában a belvíz elvezető árkok
fenntartásában is. Jelentős „várakozás idők” alakulnak ki 20-40 %-os költség
növekmény mellett is.
Csárdaszállási Kirendeltség
Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal Csárdaszállási Kirendeltsége a 2018.
évben feladatát változatlan létszámmal látta el. A kirendeltség vezetését a jegyző látja
el. A hivatal dolgozói létszám 3 fő, mind három dolgozó középfokú végzettséggel,
ügyintézői munkakört lát el. A köztisztviselők rendelkeznek a vonatkozó törvényben
és egyéb jogszabályokban meghatározott iskolai végzettséggel, illetőleg
közigazgatási alapvizsgával. A hivatal köztisztviselői csak részben rendelkeznek a
munkakörük ellátásához szükséges iskolai és szakmai végzettséggel, ezért a
köztisztviselők számára további képzéseken való részvétel kötelező, melynek alapján
a Nemzeti Közszolgálati Egyetem a munkakörökhöz igazodó minősített e-learning
képzéseken vettek részt a kollégák.
Önkormányzatunk 2019. január 1. napjával csatlakozott az önkormányzati ASP
rendszerhez. Ehhez kapcsolódó feladat volt 2018-ban az ASP rendszer megismerése,

a rendszer használatához szükséges oktatásokon való részvétel és eredményes
elvégzése.
Az önkormányzati létszám 1 fő polgármester, 4 fő képviselő, 2 fő közalkalmazott,
valamint a közfoglalkoztatási létszám havonta átlagosan 26 fő. Elmondható, hogy a
hivatal feladataihoz az ügyintézői létszám elegendő, de egyben szükséges is ahhoz,
hogy továbbra is jó színvonalon tudja végezni szakmai munkáját. A hivatal feladata az
önkormányzat működésének segítése, az államigazgatási ügyek döntésre való
szakszerű előkészítése és a döntések végrehajtásával kapcsolatos feladatok ellátása.
Az önkormányzat feladatmutatók alapján kap támogatást a falugondnoki szolgálat
működtetéséhez és a mezőőri szolgálat tevékenységéhez. A mezőőri jelentések
alapján az utóbbi évek állandó jelenléte miatt a bűncselekmények száma visszaesett.
A falugondnoki szolgáltatással a településen élő embereknek javult az ellátása.
Az önkormányzat és a hivatal gazdálkodására 2018. évben is a stabilitás, a jogszabályi
előírások betartása volt jellemző, adósággal nem rendelkezik. Csárdaszállás Község
önkormányzati helyi adó és egyéb kintlévősége nem jelentős, az önkormányzati
követelések teljesítése megtörténik. A rendelkezésre álló bevételek biztosították a
feladat ellátásához szükséges forrást, az évek során felhalmozódott tartalékból
finanszírozni tudta a fejlesztéseket, beruházásokat. A Közös Hivatal működéséhez
Csárdaszállás Községi Önkormányzat fedezi a felmerülő költségeket.
A hivatalban a munkavégzés tárgyi feltételei is biztosítottak. A munkavégzéshez
szükséges számítástechnikai eszközök és egyéb irodatechnikai gépek a hivatal
rendelkezésére állnak, valamint a munkákat megkönnyítő számítástechnikai
programok: könyvelőprogram, iktatóprogram, hatósági nyilvántartások.
A Csárdaszállási Kirendeltségen dolgozók a lakossági ügyintézést 2018. évben is
maximálisan ellátták, törekedtek az ügyfélbarát ügyintézésre, az ügyintézés
színvonala jó. A kirendeltségen az ügyfélfogadás gyakorlatilag folyamatos. A helyi
ügyintézés a lakosság és a helyi vállalkozók munkáját segíti. Az adóbevallási,
adatszolgáltatási és adatigénylési kérelmek, nyomtatványok az adóügyintézésnél már
nem csak papír alapon nyújthatóak be, hanem elektronikus úton, ügyfélkapun
keresztül is. Az önkormányzatok honlapjain elérhetők, innen letölthetők. Ügyfeleink
egyre nagyobb számban élnek ezzel a lehetőséggel.
A Járási Hivatal munkatársa a hivatal emeleti helyiségében csütörtök délelőtt tart
ügyfélfogadást.

Hunyai Kirendeltség

A Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal Hunyai Kirendeltsége a 2018. évben
feladatát változatlan létszámmal látta el, a hivatal dolgozói létszáma 3 fő.

Az önkormányzati létszám változatlan maradt: 1 fő főállású polgármester, 2018.
júniustól 3 fő képviselő, ugyanis 1 fő képviselő lemondott tisztségéről, 4 fő
közalkalmazott, valamint a közfoglalkoztatási létszám havonta átlagosan 10 fő.
Az önkormányzat üzemelteti a háziorvosi szolgálatot, ahol továbbra is Dr. Janurik
István látja el a háziorvosi teendőeket, illetve az asszisztensi feladatokat Baginé
Veszelka Anikó végzi.
Önkormányzatunk 2019. január 1. napjával csatlakozott az önkormányzati ASP
rendszerhez, ezért 2018. évben ehhez kapcsolódó feladat volt a rendszer
megismerése, a rendszer használatához szükséges oktatásokon való részvétel.
Hunya Község Önkormányzata 2018. évi gazdálkodása kiegyensúlyozott volt. A
rendelkezésre álló bevételei, az előző évi maradvány és a realizálódott helyi adó
biztosították a feladat ellátásához szükséges forrást.
A 2018. évben ismét sikeresen pályáztunk a szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz
kapcsolódó pályázaton, melyben 202 mázsa barnakőszén vásárlásához az
önkormányzat 641.350 Ft vissza nem térítendő támogatásban részesült. Ehhez az
összeghez 128.270 Ft önerővel kellett még hozzájárulni. A kőszén megvásárlása és
kiosztása megtörtént.
A TOP energetikai pályázatok kivitelezési munkálatai 2018. évben megkezdődtek és
be is fejeződtek, az épületek átadásra kerültek.
A 2018. évi belső ellenőrzés külső szakértő igénybevételével 2017.01.01-2018.06.30.
közötti időszak beszerzési tevékenységének ellenőrzésére terjedt ki. Az ellenőrzés
célja a beszerzési szabályzatban foglaltak alkalmazása, megrendelések, árajánlatok,
szerződések vizsgálata, dokumentáltság, szabályszerűség ellenőrzése. Az
önkormányzat a feltárt megállapításokat és javaslatokat elfogadta.
Ebben az évben elfogadta a képviselő testület a 2018-2023 időszakra vonatkozó Helyi
Esélyegyenlőség Programot, melyet a teleülési önkormányzat 5 év időtartamra fogad
el.
Mellékletek:

A KÉPVISELŐ‐TESTÜLETEK ÉS A BIZOTTSÁGOK MUNKÁJÁNAK
ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA (2018.)
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-

46

-

15

90

perc

Önkormányzati

-

289

23

130

30

-

121

26

-

83

27

Társulás
Nemzetiségi Önkormányzatok
Roma Nemzetiségi
Önkormányzat

7

2

59

-

71

6

-

43

-

57

5

-

45

-

70

30

30

perc

perc

Roma Nemzetiségi
Önkormányzat
Ügyrendi és

30
perc

Kulturális Bizottság
Német Nemzetiségi
Önkormányzat

90
perc

Ügyfélforgalom bemutatása
Napi és havi bontásban
2016

2017

Ügyfél-

Ügyfél-

Ügyfél-

fogadási

forgalom

fogadási

2018

Ügyfél

fogadási

forgalom

forgalom

napok száma

napok száma

napok száma

Ügyfél

Ügyfél-

Január

12

1 463

13

1 155

13

1140

Február

13

1 558

12

959

12

892

Március

12

1 595

13

1 343

12

1000

Április

13

1 255

10

781

12

658

Május

12

1 148

13

1 125

12

591

Június

13

1 169

12

857

13

645

Július

12

1 037

13

830

13

471

Augusztus

14

1 455

13

1 170

13

1153

szeptember

13

1 223

13

943

12

945

Október

13

1 250

12

901

14

929

November

13

1 130

12

1 161

13

595

December

10

669

10

636

12

344

Összesen

150

14 952

146

11 861

151

9363

napi átlag
ügyfélforgalo

100

81

62

1 246

988

780

m
Havi átlag
ügyfélforgalo
m

2013. január 1. napjától az integrált ügyfélszolgálatot 84 976 fő ügyfél kereste fel.

Az alábbi táblázat 2003. évtől mutatja be az ügyiratforgalom változását
Gyomaendrődön
Főszám

Alszám

Gyűjtő

Összesen

2003

22 270

49 581

11 706

83 557

2004

24 163

50 059

9 230

83 452

2005

22 774

45 959

2 038

70 771

2006

23 566

50 266

6 806

80 638

2007

19 717

45 732

1 132

66 581

2008

21 928

50 622

4 307

76 857

2009

22 915

59 992

-

82 902

2010

20 265

66 764

-

87 029

2011

21 909

68 203

-

90 112

2012

21 304

62 914

-

84 218

2013

16 992

43 628

-

60 620

2014

14 420

45 077

-

59 497

2015

13 312

39 988

-

53 300

2016

13 083

42 290

-

55 373

2017

12 498

36 722

49 220

2018

11 466

45 997

57 463

A 2016‐2018. év ügyiratforgalmi statisztikájának összehasonlítása
Csárda-

Hunya

Adó O.

szállás

2016

2017

2018

Közigaz-

Pénzügyi

Város-

Település-

gatási O.

O.

üzemel-

fejlesztési

tetési O.

O.

Köz-munka

Titkárság

Főszám

407

495

5346

4983

120

967

86

609

70

Alszám

2143

1414

13608

14208

1220

3261

609

4812

974

Összes

2550

1909

18954

19191

1340

4228

695

5421

1044

Főszám

402

432

5359

4455

107

1079

102

491

71

Alszám

2252

1213

9400

13020

1096

3313

1098

4634

527

Összes

2654

1645

14759

17475

1203

4392

1200

5125

598

Főszám

390

410

4849

4261

92

889

161

342

72

Alszám

2188

1719

12570

16599

956

4710

3922

2633

700

Összes

2578

2129

17419

20860

1048

5599

4083

2975

772

Az alábbi táblázat az egy köztisztviselőre jutó ügyiratszámot mutatja be
Csárdaszállá

Hunya

Gyomaendrőd

Összesen:

s

2016

2017

Köztisztviselői létszám

3

3

44

50

Ügyirat-szám - Főszám

407

495

12 181

13 083

Egy köztisztviselőre jutó ügyiratszám

136

165

276

262

Köztisztviselői létszám

3

3

45

51

Ügyirat-szám - Főszám

402

432

11 664

12 498

Egy köztisztviselőre jutó ügyiratszám

134

144

259

245

Köztisztviselői létszám

3

3

46

52

Ügyirat-szám - Főszám

390

410

10 666

11 466

2018

Egy köztisztviselőre jutó ügyiratszám

130

137

232

220

2018. ÉVI LÉTSZÁMVÁLTOZÁSOK

köztisztviselők

Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal
2018.01.01
Gyomaendrőd
46
Csárdaszállás
3
Hunya
3
összesen:
52

2018.12.31
42
3
3
48

munkaszerződéses Gyomaendrőd

2

2

MINDÖSSZESEN:

54

50

Változások év közben
jogviszony

változás

Új kinevezés

név
Péter Gyuláné
Véha Fanni
Cselei Tamás
Szabóné Pelyva Mária
Kassai Rózsa
Komróczki Edit

osztály
adó
titkárság
városüzemeltetés
adó
közigazgatás
közigazgatás ‐
építéshatóság

titkárság ‐
rendszergazda
Komróczkiné Tóth Katalin titkárság
Péter Gyuláné
adó
Dógi Klaudia
közigazgatás
közigazgatás ‐
Szurovecz Tünde
építéshatóság
Molnár Sándor

köztisztviselő

Megszűnt jogviszony

Molnár Sándor
Pap Gábor

Fizetés nélküli
szabadság
Nyugdíj miatt
megszűnt jogviszony

dr. Uhrin Anna
Omiliákné Csikós Anikó
Jenei Bettina
‐‐‐

titkárság ‐
rendszergazda
titkárság ‐
rendszergazda
jegyző
CSED ‐ GYED
CSED ‐ GYED

dátum
2018.01.01
2018.02.16
2018.03.05
2018.05.02
2018.07.01
2018.09.01
2018.11.12
2018.02.20
2018.02.28
2018.03.31
2018.08.05
2018.11.16
2018.12.31
2018.12.31
2018.07.05
2018.12.10

3. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület
2019. augusztus 29-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező bizottság:

Szent Antal Népház és Művelődési Ház szervezeti és működési
szabályzatának jóváhagyása
Keresztesné Jáksó Éva osztályvezető, Dr. Szonda István önkormányzati
intézmény vezető
Toldi Balázs polgármester
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
Dr. Szonda István a Szent Antal Népház és Művelődési Ház intézményvezetője az intézményszervezeti és
működési szabályzatának jóváhagyását kéri a Képviselő-testülettől, mint az intézmény fenntartójától.
A szervezeti és működési szabályzat módosítására az elmúlt években hatályba lépett jogszabályi előírások és az
azok okán végrehajtott szervezeti változtatások miatt kerül sor (névváltozás, közművelődési alapszolgáltatások
bevezetése). A módosítást követően a szabályzat összhangba kerül az intézmény hatályos alapító okiratával.
A dokumentum az előterjesztés mellékletét képezi.
Kérem a Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására és az intézményi alapdokumentum jóváhagyására.
Döntéshozói vélemények
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi
és Esélyegyenlőségi Bizottság

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

Döntési javaslat
"Szent Antal Népház és Művelődési Ház szervezeti és működési szabályzatának jóváhagyása"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Intézményirányítás
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete, mint a Szent Antal Népház és Művelődési Ház fenntartója a
muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 78/I. §
(4) b) pontja alapján jóváhagyja az intézmény módosított szervezeti és működési szabályzatát a „Szent Antal
Népház és Művelődési Ház Szervezeti és Működési szabályzata 2019.” megnevezésű dokumentum alapján.
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
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1. Általános rendelkezések
A Szervezeti és Működési Szabályzat (a továbbiakban SZMSZ) az alapító okiratában,
munkatervben rögzített célok és feladatok megvalósítása céljából meghatározza:
-

az intézmény szervezeti felépítését,
az intézmény működésének belső rendjét,
az intézmény külső kapcsolatait.

Az SZMSZ hatálya kiterjed:
-

az intézmény dolgozóira,
az intézményben működő szervezeti egységekre, szervezetekre, közösségekre,
az intézmény szolgáltatásait igénybe vevőkre.

1.1. Jogszabályi háttér
-

-

Magyarország Alaptörvénye (2011. április 25.),
1997. évi CXL: törvény a kulturális javak védelméről és a muzeális intézményekről, a nyilvános
könyvtári ellátásról, és a közművelődésről,
1992. évi XXXIII. Törvény a közalkalmazottak jogállásáról, 150/1992. (XI. 20.) Korm. rendelet
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a művészeti, a
közművelődési és a közgyűjteményi területen foglalkoztatott közalkalmazottak jogviszonyával
összefüggő egyes kérdések rendezésére,
10/1999. (IV.26.) MÖK. sz. rendelete a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról
1/2000. sz. NKÖM rendelet
2011. évi CXCV. Törvény az államháztartásról
a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény
az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény,
az államháztartás működési rendjéről szóló 292 /2009 (XII.19) Kormányrendelet
Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet
A kormányzati funkciók, államháztartási szakfeladatok és szakágazatok osztályozási rendjéről
szóló 68/2013. (XII. 29.) NGM rendelet
a közművelődési alapszolgáltatások, valamint a közművelődési intézmények és a közösségi
színterek követelményeiről szóló 20/2018. (VII. 9.) EMMI rendelet
Gyomaendrőd Város Közművelődési koncepciója 2016-2020, valamint a 271/2015. (X. 20.)
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottsági határozat

1.2. Az intézmény adatai
Az intézmény neve: SZENT ANTAL NÉPHÁZ és MŰVELŐDÉSI HÁZ
Székhelye: 5502 Gyomaendrőd, Blaha Lujza út 21.
Elérhetőségei: e-mail: sznephaz@gmail.com; tajhaz@gyomaendrod.hu
Telefonszám: 06/66/610-538; 06-20-2380046
1.2.1. A székhelyen kívüli további működési helyei, telephelyei
-

Endrődi Tájház és Helytörténeti Gyűjtemény, 5502 Gyomaendrőd, Sugár út 18-20.
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-

Gyomai Táj- és Alkotóház, 5500 Gyomaendrőd, Zrínyi Miklós út 2.
Bárka Halászati Látogatóközpont, 5502 Gyomaendrőd, Templom-zug HRSZ: 7701/1
Szent Antal Kenyérsütőház, 5502 Gyomaendrőd, Szent Antal utca 4.
Szent Antal Zarándokház, 5502 Gyomaendrőd, Blaha Lujza út 21.
Nagylaposi Klubház, 2202 Gyomaendrőd, Mester utca 19.

1.2.6. Alapító Okirat
Sorszáma: VI. 1725-3/2019.
Kelte: 2019. 05.06.
Képviselő-testületi határozatok: Az alapító okiratot Gyomaendrőd Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete a 134/2019. (IV.25.) határozattal elfogadta.
1.2.7. Az intézmény hivatalos számjelei
Törzskönyvi bejegyzés dátuma: 2019.05.13.
Törzsszáma: 833240
Statisztikai számjele: 15833246-9101-322-04
Adószáma: 1833246-2-04
KSH gazdálkodási formakód: 322
KSH területi számjel: 0433455
KSH járáskód, név: 047 Gyomaendrődi Járás
Pénzügyi körzet: 0600 Gyomaendrőd
Közös hivatal PIR száma: 803746
1.2.8. Illetékességi (működési) területe
Gyomaendrőd város közigazgatási területe
1.2.9. Alapító szerve
Gyomaendrőd Város Önkormányzati Képviselő-testülete
1.2.6. Ellátandó tevékenysége
A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi
CXL. törvény 76-78. §-ok alapján a közművelődési feladatok ellátása.
1.2.7. Ellátandó alaptevékenysége
A KSH által kiadott TEÁOR 2008-ban meghatározott besorolás: 93.29
Szakágazat száma: 910110 Közművelődési intézmények tevékenysége
1.2.8. A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti szakfeladatai
081071 Üdülőhely szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés
082061 Múzeumi gyűjteményi tevékenység
082062 Múzeumi tudományos feldolgozó és publikációs tevékenység
082063 Múzeumi kiállítási tevékenység
082064 Múzeumi közművelődési, közönségkapcsolati tevékenység
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082070 Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság működtetése és megóvása
082091 Közművelődés-közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése
082092 Közművelődés-hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása
082093 Közművelődés-egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek
086090 Egyéb szabadidős szolgáltatás
1.3.

Az intézmény alapítása

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete 513/2015. (X. 29.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi
CXCV. törvény 8. § (1) b) pontjában és (3) bekezdésében foglaltakra figyelemmel, Magyarország
helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 41. § (6) bekezdésében biztosított
jogkörében eljárva, 2016. február 1. napjával Szent Antal Népház megnevezésű, 5502
Gyomaendrőd, Blaha utca 21. székhelyű, gazdasági szervezettel nem rendelkező önállóan működő
költségvetési szervet alapít, közművelődési és közgyűjteményi feladatok ellátására, mely a Magyar
Államkincstár
által
vezetett
nyilvántartásba
történő
bejegyzéssel
jön
létre.
1.3.1. Az intézmény közvetlen jogelődje
Közművelődési- Közgyűjteményi és Szolgáltató Intézmény
1.3.2. Fenntartó neve, címe
Gyomaendrőd Város Önkormányzati Képviselő-testülete, Gyomaendrőd, Selyem út 124.
1.3.3. Irányító szerv neve, címe
Gyomaendrőd Város Önkormányzati Képviselő-testülete, Gyomaendrőd, Selyem út 124.
1.3.4. Pénzügyi és törvényességi felügyeleti szerve
Gyomaendrőd Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatala,
Gyomaendrőd város jegyzője Gyomaendrőd, Selyem út 124.
1.3.5. Szakmai felügyelet
Emberi Erőforrások Minisztériuma Közművelődési és Közgyűjteményi Főosztály
1.3.6. Az intézmény jogállása és gazdálkodása
A Szent Antal Népház és Művelődési Ház önálló gazdasági szervezettel nem rendelkező
költségvetési szerv, pénzügyi, gazdasági feladatait Gyomaendrődi Polgármesteri Hivatala, mint
gazdasági szervezettel rendelkező költségvetési szerv látja el. Az intézmény a költségvetési
előirányzatok felett teljes jogkörrel rendelkezik.
A költségvetési szerv költségvetésének végrehajtására szolgáló bankszámlaszám:
53200125-11099705 (Endrődi Takarékszövetkezet)
1.3.7. Az alaptevékenység ellátásának bevételi forrásai
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a fenntartó által nyújtott finanszírozás;
a saját működési bevétel;
a szakmai működésre átvett pályázati pénzeszközök;
egyéb támogatási formák.

1.3.8. Az intézmény típusa
Az 1997. évi CXL. tv. 91/A§ (1) bekezdése alapján Gyomaendrőd Város Önkormányzata közös
szervezetben látja el a muzeális intézményekkel és a közművelődés támogatásával összefüggő
feladatait. A Szent Antal Népház és Művelődési Ház összevont, többcélú kulturális intézményi
szervezet. Intézmény formája: integrált kulturális intézmény, intézménytípusa: művelődési ház.
1.3.9. Vezetőjének kinevezési, megbízási rendje
Az intézményvezető pályáztatás útján nyeri el kinevezését, mely öt évre szól. Az intézmény élén
álló intézményvezető vonatkozásában a kiemelt munkáltatói jogokat (kinevezés, fegyelmi eljárás,
felmentés) Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete gyakorolja, Kjt. 1992. évi
XXXIII. Tv. 23. § alapján. Az egyéb munkáltatói jogokat Gyomaendrőd Város Polgármestere
gyakorolja.
1.3.10. Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszony megjelölése
Foglalkoztatottjainak jogviszonya alapvetően közalkalmazott, melyekre a közalkalmazottak
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény az irányadó. Egyes foglalkoztatottjainak a jogviszonya
munkavállaló, melyekre nézve a Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény az irányadó.
1.3.11. Gazdálkodási jogköre
Részben önállóan működő költségvetési szerv.
A pénzügyi-gazdasági feladatokat Gyomaendrőd Város Önkormányzati Hivatala látja el.
1.3.12. A kötelezettségvállalás rendje
Az intézmény nevében kötelezettségvállalási jogkörrel az igazgató rendelkezik a pénzügyi
osztályvezető ellenjegyzésével.
1.3.13. A vagyon feletti rendelkezés
Az intézmény rendelkezési jogosultsága kiterjed a kezelésében lévő ingatlan és ingó vagyon
rendeltetésszerű használatára, üzemeltetésére, továbbá helyiségeinek és eszközeinek tartós és eseti
bérbeadására. A tulajdonosi jogok és kötelezettségek tekintetében a mindenkor hatályos képviselőtestületi rendelet szerint kell eljárni.
1.3.14. Az intézmény bélyegzői és aláírási rendje
A bélyegzők leírása:
SZENT ANTAL NÉPHÁZ ÉS MŰVELŐDÉSI HÁZ
5502 Gyomaendrőd, Blaha Lujza út 21.
feliratú körbélyegző, középen Magyarország címerével
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SZENT ANTAL NÉPHÁZ ÉS MŰVELŐDÉSI HÁZ
5502 Gyomaendrőd, Blaha út 21.
Adószám:15833246-2-04
feliratú téglalap alakú fejbélyegző
SZENT ANTAL NÉPHÁZ ÉS MŰVELŐDÉSI HÁZ
5502 Gyomaendrőd, Blaha út 21.
Adószám:15833246-2-04
feliratú téglalap alakú fejbélyegző
1.3.15. Az intézmény hivatalos aláírása
Kötelezettségvállalás esetén: az intézmény körbélyegzője, az intézményigazgató és a gazdasági
egység vezető együttes aláírása érvényes.
Az igazgató távollétében az igazgató által írásban meghatalmazott szakalkalmazott aláírása
érvényes.
Minden más esetben: az intézmény körbélyegzőjének lenyomata és az igazgató aláírása érvényes.
Az igazgató távollétében az igazgató által írásban meghatalmazott szakalkalmazott aláírása
érvényes.

2. Az intézmény szervezeti felépítése
-

Népház- Intézményi központ
Bárka Halászati Látogatóközpont
Endrődi Tájház és Helytörténeti Gyűjtemény
Gyomai Táj- és Alkotóház
Szent Antal zarándokház
Szent Antal kenyérsütőház
Nagylaposi Klubház

Az intézmény feladatainak ellátása a munkatársak szoros együttműködésén alapul.
Az intézményben dolgozó szakemberek önállóan dolgoznak a munkaterületükön.

2.1. Szervezeti ábra
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Igazgató
Közművelődési szakember,
muzeológus

Közgyűjteményi programszervező

Turisztikai programszervező
és ügyviteli munkatárs

Üzemviteli munkatársak

Vezetői feladatokat az igazgató látja el. Az intézmény szakmai alapfeladatait a közművelődési,
közgyűjteményi és turisztikai szakemberek, illetve az üzemeltetéssel – szervezéssel, ügyintézéssel
kapcsolatos feladatait a különböző foglalkozású üzemeltetési alkalmazottak látják el.
Egyéb, külső munkavállalókkal megbízásos jogviszony létesítése / szakkör, - tanfolyam, csoportvezetők, más munkavállalók / kizárólag az intézmény igazgatójának jogkörébe tartozik.
2.2. Szervezeti struktúra
Az intézmény szervezeti egységei:
- Múzeumi közgyűjteményi, turisztikai és közösségi művelődési osztály
- Ügyviteli-üzemviteli osztály
2.3. Intézmény dolgozói
-

Igazgató 1 fő
Múzeumpedagógus 1 fő
Turisztikai programvezető-igazgatási ügyintéző 1 fő
Üzemvitel 2 fő

Munkakörök általános feladatait a munkaköri leírások tartalmazzák. Az intézmény munkatársainak
munkaideje havi munkaidőkerettel szervezett. Szakmai feladatokat az intézmény igazgatója is ellát.

3. Az intézmény célja, feladatai
3.1. A Szent Antal Népház és Művelődési Ház céljai
Az intézmény feladata a város és hangsúlyosan az endrődi városrész kulturális igényeinek teljes
körű kielégítése. Gyomaendrőd város közössége és az idelátogatók számára kulturális ellátást,
muzeális gyűjteményi szolgáltatásokat, valamint kultúra-közvetítő tevékenységet biztosít. Elősegíti
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a zarándokturizmus és részt vállal a vallásturisztikai programok kidolgozásában. Zarándokszállást
tart fenn és működtet.
A Szent Antal Népház és Művelődési Ház ennek érdekében működtet:
- muzeális gyűjteményt,
- közösségi teret
- turisztikai látogatóközpontot,
- zarándokszállást
- épített történelmi örökséget bemutató helyet
3.2. A Szent Antal Népház és Művelődési Ház tevékenysége és feladatai
Alaptevékenységének és működtetésének gazdasági feltételeit az alapító biztosítja. Az intézmény
munkaszervezete ellátja az alapfeladatokkal kapcsolatos szakmai funkciókat, illetve biztosítja annak
adminisztrációs, technikai és kisegítő hátterét. A Szent Antal Népház vállalkozói tevékenységet nem
végez. A Szent Antal Népház tevékenységét teljes politikai semlegességgel végzi, pártokat, politikai
szervezeteket nem támogat és nem rekeszt ki, együttműködik a történelmi egyházakkal.
3.2.1. Közművelődési feladatok
-

-

Közreműködik a városi lakosság művelődési igényeinek fejlesztésében, kulturális értékek
létrehozásában, elsajátításában és közvetítésében.
Részt vesz a város idegenforgalmi célú rendezvényeinek szervezésében, lebonyolításában.
Lehetőségeihez mérten támogatja a városban élő amatőr és hivatásos művészek tevékenységét,
segítséget nyújt az alakuló közösségek szervezésében.
Közművelődési célú gyermek, ifjúsági és felnőtt közösségek működéséhez szellemi, technikai
lehetőségeivel hozzájárul.
Részt vállal az iskolai oktatást segítő és kiegészítő programok szervezésében, valamint a
közhasznú ismeretek terjesztésében.
Részt vesz a kulturális belföldi turizmusban való részvétel tudatosságának ösztönzésében, a
helyi kulturális turizmus lehetőségeinek felkutatásában, támogatásában.
Részt vállal a város nemzetközi kapcsolatainak ápolásában, a testvértelepülések kulturális
intézményeivel, művelődési egyesületeivel való kapcsolattartásban.
Egyéb előadó-művészeti programszolgáltatás ezen belül: ének-zene és táncművészeti
programok, beleértve a helyi kulturális műhelyekként funkcionáló amatőr művészeti csoportok
nyilvánosság számára szánt programjait is.
Képző-, ipar-, népművészeti és fotóművészeti kiállításokat szervez.
Iskolán kívüli oktatásszervezés, különös hangsúllyal a felnőttek számára végzett közismereti
tanfolyamokra. Non formális képzések beindítása, működtetése.
Helységeinek kulturális célú bérbeadása.
Programközvetítés, programmenedzselés, városi szintű és regionális rendezvények szervezése
és lebonyolítása.
Szabadidős programokat szervez.
Segítséget nyújt a városmarketinggel összefüggő feladatok megalapozásában és
végrehajtásában.
Részt vesz a városi programok összeállításában, szervezésében, lebonyolításában.
Részt vállal Gyomaendrőd kulturális örökségére épített turisztikai kínálat népszerűsítéséből.
Marketing eszközök, turisztikai termékek fejlesztése, használata, összehangolása a befektetés
ösztönzési tevékenységgel.
Partnerség erősítése a helyi vállalkozások, civil szervezetek között.
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Aktív kapcsolattartás a médiával, a városról megjelenő hírek népszerűsítése.
A fentieken túl esetenként alapfeladatként végez minden olyan művelődési, művészeti feladatot,
melyet számára az önkormányzat megfogalmaz és finanszíroz.
Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése, kulturális műsorok,
rendezvények, kiállítások szervezése: Szent Antal Népház és Művelődési Ház (5502
Gyomaendrőd, Blaha L. u. 21), Gyomai Táj- és Alkotóház (5500 Gyomaendrőd, Zrínyi M. u. 2)
kettős funkciójú: közművelődési színtér-múzeumi kiállítóhely, Nagylaposi Klubház (5502
Gyomaendrőd, Mester u. 19.) közösségi színtér

3.2.2. Közgyűjteményi feladatok
-

-

-

-

A kulturális örökség megóvása.
Helytörténeti értékek, az élettelen és az élő természet keletkezésének, fejlődésének,
Gyomaendrőd és környéke történelmének minden kiemelkedő és jellemző tárgyi, képi, írásos és
egyéb bizonyítéka – továbbiakban együtt: kulturális javak – gyűjtése.
Gyomaendrőd környezeti, szellemi, művészeti értékeinek, hagyományainak feltárása,
rendszerezése, megismertetése.
A helyi művelődési szokások gondozása, gazdagítása, ismeretszerző, ismeretterjesztő/profi és
amatőr alkotó közösségek és alkotásaik bemutatása.
A muzeális gyűjteményi alapfeladatok ellátása.
A kiállított tárgyak méltó bemutatási körülményeinek biztosítása.
A gyűjtemény közönségkapcsolatának, interaktivitásának szervezése és fejlesztése. Ennek
érdekében rendszeres kapcsolatot tart a tömegkommunikációs szervekkel, gondoskodik
tájékoztató jellegű kiadványok megjelenéséről.
Kapcsolatot épít társintézményekkel, iskolákkal. Együttműködésükkel gyarapítja a
rendezvények számát.
Lehetőséget teremt a gyűjteményben múzeumpedagógiai órák tartásához, biztosítja, ellátja a
tárlatvezetést, segíti a tudományos kutatást végzőket, valamint a gyűjteményi anyaghoz
kapcsolódó rendezvényeket.
Időszaki kiállításokat szervez.
Pályázati lehetőségek kihasználásával a múzeum fejlődését, gyűjteményének és tárgyi
eszközeinek gyarapítását, megóvását végzi.

3.2.3. Turisztikai feladatok
-

Szálláshely szolgáltatás és étkeztetés, turisztikai attrakció működtetése.
A zarándok szálláshely működtetése, vendégek fogadása és ehhez tartozó szolgáltatások
működtetése.
A szálláshely tálalókonyháján étkeztetés szolgáltatás biztosítása.
Vallásturisztikai programok szervezése. A Szent László zarándokút és gyalogzarándoklat
szervezésében való együttműködés.
A Bárka Halászati Látogatóközpont propagálása, működtetése, programok szervezése.
Ökoturisztikai fejlesztések elősegítése, ehhez kapcsolódó programok kidolgozása és
működtetése.
A Szent Antal kenyérsütőház, mint történelmi épített örökség védelme, bemutatása. A kulturális
emlék történetére épülő közművelődési programcsomagok kidolgozása és működtetése.

3.3. Az intézmény belső szervezeti egységeinek főbb feladatai
3.3.1. Népház-intézményi központ (székhely)
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Címe: 5502 Gyomaendrőd, Blaha Lujza út 21.
Levelezési címe: 5502 Gyomaendrőd, Blaha Lujza út 21.
Feladata
- Gondoskodik az intézményhez tartozó helyszíneken végzett közművelődési, közösségi
tevékenységek szakmai és működési feltételeiről.
- Intézi a költségvetési gazdálkodással összefüggő teendőket, valamint a személyi munkaügyi
feladatokat, együttműködve a gazdasági egységgel.
- Intézményi szintű információs bázist, szolgáltatásokat működtet. Statisztikai összegzéseket,
elemzéseket készít.
- Folyamatosan koordinálja az intézmény szakmai programjait, rendezvényeit.
- Intézményi irattárat működtet.
- Reklám és tájékoztató anyagok készítése az intézményegységek rendezvényeihez.
- Biztosítja a technikai (hang, fény, egyéb) feltételeket az intézményi egységek rendezvényeihez.
- Gondozza, szervezi az intézményi szintű rendezvényeket és pályázatokat.
- Naponta gondoskodik a postai és más küldemények eljuttatásáról, regisztrálásáról.
- Szervezi és intézi az intézmény belső és külső kommunikációját, propagandáját és kapcsolatait.
- Tervezetet készít, és előkészítő folyamatokat vezet be a minőségértékelési rendszer
bevezetéséhez.
- Közösségek létrehozásának, működésének szakmai segítése, tevékenységükhöz feltételek
biztosítása. Civil szervezetek létrehozásának, működésének segítése.
- Tanfolyamok, ismeretterjesztő alkalmak, képzések szervezése.
- A Szent Antal Népház alapfeladata útján nyújtja a Gyomaendrődi Barátság Nyugdíjas
Klub részére a teremhasználatot 62.500.- Ft értékben. Az intézmény többlet feladata
költségének keretéül a Civil Alap B) komponensében megtakarított összeget jelöli ki a
fenntartó.
-

A belépőjegyek árusítása és a szolgáltatások biztosítása.

3.3.2. Endrődi Tájház és Helytörténeti Gyűjtemény
Címe: 5502 Gyomaendrőd, Sugár út 18-20.
Feladata
- A kulturális örökség megóvása.
- Helytörténeti értékek, az élettelen és az élő természet keletkezésének, fejlődésének
Gyomaendrőd és környéke történelmének minden kiemelkedő és jellemző tárgyi, képi, írásos és
egyéb bizonyítéka – továbbiakban együtt: kulturális javak – gyűjtése.
- Gyomaendrőd környezeti, szellemi, művészeti értékeinek, hagyományainak feltárása,
rendszerezése, megismertetése.
- A muzeális gyűjteményi alapfeladatok ellátása.
- A kiállított tárgyak méltó bemutatási körülményeinek biztosítása.
- A gyűjtemény közönségkapcsolatának, interaktivitásának szervezése és fejlesztése.
- Kapcsolatot épít társintézményekkel, iskolákkal. Munkakapcsolatot alakít ki és működtet a
hazai és a határon túli egyetemek szakirányú tanszékeivel.
- Lehetőséget teremt a gyűjteményben múzeumpedagógiai órák tartásához, biztosítja, ellátja a
tárlatvezetést, segíti a tudományos kutatást végzőket, valamint a gyűjteményi anyaghoz
kapcsolódó rendezvényeket.
- Időszaki kiállításokat szervez.
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Pályázati lehetőségek kihasználásával a múzeum fejlődését, gyűjteményének és tárgyi
eszközeinek gyarapítását, megóvását végzi.
A belépőjegyek árusítása és a szolgáltatások biztosítása.

3.3.3. Gyomai Táj- és Alkotóház
Címe: 5500 Gyomaendrőd, Zrínyi Miklós út 2.
Feladata
- A tájház épületének védelme, a gyomai tájépítészet bemutatása.
- Közösségi programok szervezése elsősorban a néphagyományokhoz kapcsolódva.
- Játszóházak, alkotótáborok szervezése.
- Alkotói közösségek segítése, fórumok, megjelenési alkalmak biztosítása.
- Népi kézműves tevékenységek propagálása, alkotóműhelyek létrehozása, támogatása.
- A belépőjegyek árusítása és a szolgáltatások biztosítása.
3.3.4. Bárka Halászati Látogatóközpont
Címe: 5502 Gyomaendrőd, Templom-zug Hrsz. 7701/1.
Feladata
- A látogatóközpont megfelelő működésének biztosítása, a kiállítás látogatóknak szakmai vezetés
biztosítása.
- A helyi lakosság kulturális igényeinek és szükségleteinek figyelembevételével közösségi
programok, rendezvények szervezése az éves munkatervben maghatározottak szerint.
- Kulturális és turisztikai információk, szolgáltatások nyújtása a város programjairól,
rendezvényeiről, szórakozási, ismeretszerzési lehetőségeiről
- Ismeretek nyújtása a Hármas-Körös természeti értékeiről és hagyományos kultúrájáról.
- A magyar halászat történetének bemutatása, a hagyományos halfogási módok interaktív
ismeretátadása.
- Hagyományos halászati eszközök gyűjtése és bemutatása.
- A Hármas-Körös halászati hagyományainak felkutatása és kiállítások formájában való
megismertetése.
- Interaktív múzeumi órák tartása. Kapcsolódva az iskolai tananyagokhoz.
- A belépőjegyek árusítása és a szolgáltatások biztosítása.
3.3.5. Szent Antal zarándokház
Cím: 5502 Gyomaendrőd, Blaha Lujza út 21.
Feladata
- Szálláshely szolgáltatás és étkeztetés, működtetése.
- A zarándok szálláshely működtetése, vendégek fogadása és ehhez tartozó szolgáltatások
működtetése.
- A szálláshely tálalókonyháján étkeztetés szolgáltatás biztosítása.
- A szállásadással kapcsolatos dokumentációs feladatok végzése, pénztárgép kezelése.
- A szálláshely naprakész karbantartása, takarítása.
- A szállóvendégek informálása a város és a környék programjairól, látványosságairól.
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3.3.6. Szent Antal kenyérsütőház
Címe: 5502 Gyomaendrőd, Szent Antal utca 4.
Feladata
- A Szent Antal kenyérsütőház, mint történelmi épített örökség védelme, bemutatása.
- A kulturális emlék történetére épülő közművelődési programcsomagok kidolgozása és
működtetése.
- Múzeumpedagógiai foglalkozások kidolgozása, működtetése.
3.3.7. Nagylaposi Klubház
Címe: 5502 Gyomaendrőd, Mester utca 19.
Feladata:
- A Hétszín-Tüskevár Szolgáltató Nonprofit BT.-vel és a Jelen és a Jövő Gyermekeiért
Alapítvánnyal kötött ingatlanhasználati szerződés alapján meghatározott tevékenységek
helyszínének biztosítása.
3.4. Az intézményi központ és telephelyeinek nyitva tartási rendje
A Szent Antal Népház aktuális programjai megkívánhatják az SZMSZ-ben meghatározott nyitva
tartási időktől történő eltéréseket. Ezt minden esetben az igazgató vagy annak helyettese, illetve az
adott intézményegység szakmai vezetője határozhatja meg vagy engedélyezheti. A munkaszüneti
nappal együtt járó ünnepeken a nyitva tartást a városi és intézményi rendezvény-igények határozzák
meg.
3.4.1. A Szent Antal Népház és telephelyeinek nyitva tartása
Szent Antal Népház 5502 Gyomaendrőd, Blaha Lujza út 21.
Hétfő
--

Kedd
11,00-19,00

Szerda
11,00-19,00

Csütörtök
8,00-16,00

Péntek
11,00-19,00

Szombat
8,00-16,00

Vasárnap
--

A nyitva tartási időn kívül, valamint munkaszüneti és ünnepnapokon előzetes egyeztetés alapján tart
nyitva.
Szent Antal Zarándokház 5502 Gyomaendrőd, Blaha Lujza út 21.
- Hétfőtől-vasárnapig
A szálláshely a vendégfoglalás szerint a hét minden napján 0-24ig működik.
A szállás elfoglalása az érkezés napján 20 óráig történik. A szálláshely ügyelet 0-24-ig működik.
Gyomai Táj- és Alkotóház 5500 Gyomaendrőd, Zrínyi Miklós út 2.
- Hétfőtől-vasárnapig. 8-16-ig előzetes bejelentkezésre látogatható.
A telephelynek nincs folyamatos nyitva tartása, hanem az igényekhez igazodva előzetes egyeztetés
alapján tart nyitva.
Endrődi Tájház és Helytörténeti Gyűjtemény 5502 Gyomaendrőd, Sugár út 18-20.
- Turisztikai szezonban (május 1-augusztus 31.) Hétfőtől-péntekig:9-16.30-ig Szombat: 9-1314
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ig
Turisztikai szezonon kívül szeptember 1-április 30.) Hétfőtől-péntekig: 9-14-ig Szombaton:
9-13-ig

Szent Antal Kenyérsütőház 5502 Gyomaendrőd, Szent Antal utca 4.
- Hétfőtől-péntekig: 8-16-ig
A nyitva tartási időn kívül, valamint munkaszüneti és ünnepnapokon előzetes egyeztetés alapján
tartunk nyitva.
Bárka Halászati Látogatóközpont 5502 Gyomaendrőd, Templom-zug HRSZ 7701/1.
- Turisztikai szezonban (május 1-augusztus 31.) Keddtől-péntekig: 13-18-ig; Szombaton és
Vasárnap: 9-13-ig
- Turisztikai szezonon kívül (szeptember 1-április 30.) Szerdától-szombatig: 9-13-ig.
A nyitva tartási időn kívül, valamint munkaszüneti és ünnepnapokon előzetes egyeztetés alapján tart
nyitva.
Nagylaposi Klubház 5502 Gyomaendrőd, Mester utca 19.
- Az ingatlanhasználati szerződésben meghatározott nyitva tartási időben.

4. Az intézmény vezetése és a vezető feladatai
4.1. Igazgató
Feladatait a fenntartó által meghatározott munkaköri leírás szerint végzi.
- Az intézmény egyszemélyes felelős vezetője. Feladata az intézmény rendeltetésszerű
működésének biztosítása, a kitűzött célok és feladatok megvalósításának irányítása, a munka
összehangolása.
- Igazgatói minőségben gyakorolja munkáltatói, szakmai, gazdasági irányítói jogkörét.
- Munkáltatóként a kinevezés, módosítás, felmentés, fegyelmi, jutalmazás, stb. jogköröket
gyakorolja.
- Irányítja a szervezet munkáját, az intézményi egységek szakmai tevékenységének
összehangolását.
- Egyes teendőket részben vagy egészben, tartósan vagy átmenetileg a beosztott vezetőkre vagy
más munkatársakra átruházhat.
- Szakmai végzettségének megfelelő feladatokat is ellát.
- Feladatainak ellátása során eljár az intézmény képviseletében.
- Jogosult az intézményhez érkező küldemények átvételére, felbontására, a kimenő ügyiratok
aláírására (kiadmányozási jogkörrel bír).
- A kiadmányozási jog az ügyben történő érdemi döntésre ad felhatalmazást. A kiadmányozott irat
tartalmáért és alakiságáért a kiadmányozó felelős.
- Képviseli az intézményt jogi, társadalmi szervekkel és magánszemélyekkel szemben.
- Részt vesz a Gyomaendrőd Város Önkormányzati Képviselő-testülete ülésein, beszámol az
intézményben végzett tevékenységről.
- Meghatározza a dolgozók munkakörét, a munkát a létszámnak, szakmai felkészültségnek, és az
intézmény sajátos viszonyainak megfelelően osztja el.
- Meghatározza az intézmény ügyvitelét, gondoskodik annak betartásáról.
- Gondoskodik a munkahelyi demokrácia feltételeinek biztosításáról és érvényesítéséről;
- Feladata a személy-, és munkaügyi feladatok ellátása, melyet az önkormányzat munkaügyi
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munkatársával végez.
Az Mt. rendelkezései, valamint a KJT. alapján gyakorolja a hatáskörébe tartozó munkáltatói,
fegyelmi jogkörét.
Gondoskodik a dolgozók szakmai továbbképzésének megszervezéséről.
Gondoskodik arról, hogy az intézmény minden dolgozója megkapja munkaköri leírását és annak
megfelelően lássa el feladatait.
Gondoskodik a tűz-, munka-, és balesetvédelem megszervezéséről.

Felelős
-

Felelős az intézmény SZMSZ-ének elkészítéséért és végrehajtásáért.
Az intézmény vagyonkezelésébe, használatába adott vagyon rendeltetésszerű igénybevételéért;
Az alapító okiratban előírt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek
megfelelő ellátásáért.
A költségvetési szerv gazdálkodásában a szakmai hatékonyság és a gazdaságosság
követelményeinek érvényesítéséért.
A tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettség teljesítéséért, annak teljességéért
és hitelességéért, a gazdálkodási lehetőség és a kötelezettségek összhangjáért.
Az intézményi számviteli rendért, a belső ellenőrzés megszervezéséért és működéséért.
A jóváhagyott munkaterv és költségvetés teljesítéséért.
Az önkormányzati tulajdonok védelméért, a tűzvédelmi és munkabiztonsági előírások
betartásáért, betartatásáért.

Hatásköre
-

Közvetlenül irányítja az intézményben dolgozó szakemberek munkáját, elkészíti munkaköri
leírásaikat.
Gyakorolja valamennyi foglalkoztatott felett a munkáltatói jogokat, fegyelmi, valamint
kártérítési jogkört.
Aláírási és kötelezettségvállalási joggal rendelkezik.
Az intézmény nevében kötelezettségeket vállalhat, és jogokat gyakorolhat az érvényben lévő
mindenkori jogszabályok szerint.
Személyre szólóan értékeli, minősíti a dolgozók tevékenységét.
Engedélyezi a dolgozók szabadságát és kiküldetését.
Megállapítja az intézményi szolgáltatások, rendezvények díjait.
Az intézményi szabályzatokban foglaltak érvényesítése, betartatása az intézményben
dolgozókkal és a használókkal.

A helyettesítés rendje
Az igazgató a feladatkörébe tartozó egyes jogköröket akadályoztatása esetén írásban valamely
szakalkalmazottra – kivéve a munkáltatói jogkör - átruházhatja. Az átruházott hatáskörben a
megbízott teljes felelősséggel jár el.
4.2. Muzeológus
Feladata
-

Rögzíti a gyűjtemény adatait, a gyarapodási – és leltározási könyvet naprakészen vezeti.
Felelős a belépőjegyek elszámolásáért, nyilvántartásáért.
Közreműködik a kiállítások szervezésében, rendezésében, megszervezi a kiállítási anyag
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szállítását.
Felügyeli a kiállításokat, a látogatóknak tájékoztatást nyújt; esetenként tárlatvezetést tart.
Múzeumi közművelődési és közösségkapcsolati tevékenységet végez.
Közreműködik múzeumi foglalkozások, csoportos gyermek, ifjúsági foglalkozások
szervezésében és lebonyolításában.
Elkészíti a Muzeális Gyűjteménye statisztikai adatszolgáltatását, egyéb szakmai
adatszolgáltatást végez.
Gondoskodik a város helyi értékeinek felkutatásáról, gyűjtéséről, szakmai leírásáról, javaslatot
tesz azok védelméről, megóvásáról, elhelyezéséről. Ezt a tevékenységet szakmailag elvárható
módon dokumentálja, publikálja.
Figyeli a szakterületére vonatkozó pályázati kiírásokat, javaslatot tesz a pályázat benyújtására,
az igazgatóval történt egyeztetés után előkészíti és megírja, pozitív elbírálás esetén a
munkatársaival lebonyolítják, az elszámolást előkészíti.
A felnőtt korosztály iskolán kívüli képzésének koordinálása, tanfolyamok, tréningek szervezése.
A szakterületéhez kapcsolódó minőségbiztosítási tevékenység ellátása.

Felelős
-

Felelős a gyűjtemény szakmai munkájáért.
Felelős a szakterülete minőségbiztosítással kapcsolatos szakmai feladatainak ellátásáért.
Felelős a tűzvédelmi és munkabiztonsági előírások betartásáért, betartatásáért.

Hatásköre
-

Javaslatot tesz az intézmény szakmai feladatainak, minőségkultúrájának fejlesztésére,
pályázatokon való részvételre.
Az igazgató eseti megbízása alapján képviseli az intézményt külső szervek előtt, illetve
különböző civil és más szakmai szervezetekben.
Az intézményi szabályzatok változtatására, új szabályzatok létrehozására a meglévők
betartatására, azok frissítésére javaslatot tesz az igazgatónak.
Intézkedik az általa észlelt jogellenes vagy erkölcsi szabályokba ütköző helyzet
megszüntetéséről.
Elősegíti az intézmény minőségbiztosításával kapcsolatos teendőket.

4.3. Múzeumpedagógus
Feladata
-

A muzeális gyűjtemény anyagához kapcsolódó múzeumpedagógiai foglalkozások, programok
kidolgozása és működtetése.
A muzeális gyűjtemény közönségkapcsolati tevékenységének végzése.
Kapcsolattartás az oktatási intézményekkel.
Múzeumi órák kidolgozása és megtartása.
Múzeumpedagógiai kiadványok szerkesztése, kidolgozása.
Látogatók fogadása, tárlatvezetések végzése.
A gyűjteményi anyag karbantartása a muzeológus irányításával.
A műtárgyraktár rendjének megőrzése, karbantartása.
Tudományos publikációkban való közreműködés.

Felelős
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A gyűjtemény közönségkapcsolatának szervezéséért, működésért.
A múzeumi közművelődési programok, rendezvények lebonyolításáért.
Az oktatási intézményekkel való kapcsolattartásért.

Hatásköre
-

Javaslatot tesz az intézmény szakmai feladatainak, minőségkultúrájának fejlesztésére,
pályázatokon való részvételre.
Az igazgató eseti megbízása alapján képviseli az intézményt külső szervek előtt, illetve
különböző civil és más szakmai szervezetekben.
Az intézményi szabályzatok változtatására, új szabályzatok létrehozására a meglévők
betartatására, azok frissítésére javaslatot tesz az igazgatónak.
Intézkedik az általa észlelt jogellenes vagy erkölcsi szabályokba ütköző helyzet
megszüntetéséről.

4.4. Programszervező- ügyintéző
Feladata
-

Részt vesz az intézmény közművelődési és turisztikai programjainak szervezésében,
lebonyolításában.
Folyamatosan kapcsolatot tart az intézményben működő civil szervezetekkel, csoportokkal.
Hatékonyan részt vesz a szálláshely szolgáltatás működtetésében.
Szervezi és ellenőrzi a kisegítő, üzemviteli dolgozók munkáját, munkaidejük beosztását.
Részt vesz az intézmény munkatervének és beszámolójának és más elemzéseinek
elkészítésében.
Biztosítja a rendezvényekhez szükséges technikai feltételeket.
Előkészíti a különböző adatszolgáltatási kötelezettségekkel járó feladatokat,
Egyezteti az intézmény minden napi működéséhez a technikai, műszaki feladatokat.
Részt vesz célvizsgálatokban.
Elemzi és értékeli az intézményi energia, illetve erőforrások felhasználását és a
rendellenességek megszüntetése érdekében intézkedik.
Szervezi a leltározással és selejtezéssel összefüggő feladatokat
Ellátja, szervezi az éves munkatervben számára meghatározott feladatokat, rendezvényeket.
Közreműködik pályázatok írásában és megvalósításában.
Előkészíti a bérleti szerződéseket, illetve gondoskodik a bevételek (bérleti díjak, tagdíjak,
részvételi díjak, belépődíjak) befizetéséről.
Az iktatási szabályzat szerint végzi az intézmény ügyirat iktatási feladatait

Felelős
-

A programok szervezéséért, lebonyolításáért.
A szálláshely kommunikációs feladatainak elvégzéséért.
Az adatszolgáltatások, tervezetek, elemzések határidőre történő, pontos elkészítéséért, illetve
eljuttatásáért.
A leltározás szabályszerűségéért, a leltári nyilvántartások pontosságáért, a határidők
betartásáért.
Az intézményi szabályzatok betartásáért és betartatásáért, illetve folyamatos karbantartásáért.
Az intézmény folyamatos, zökkenőmentes működéséért.
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A pénzügyi és iktatási feladatok pontos elvégzéséért.

Hatásköre
-

Javaslatot tesz az intézmény technikai, műszaki dolgozóit érintő személyi kérdésekben és
gondoskodik a helyettesítésekről.
Az igazgató eseti megbízása alapján képviseli az intézményt külső szervek előtt, illetve
különböző civil és más szakmai szervezetekben.
Ellenőrzési feladatai: az üzemeltetési dolgozók munkavégzésére irányuló, illetve az éves
ellenőrzési terv szerint.
Az intézményi szabályzatok karbantartása, intézkedések azok frissítésére.
Intézkedik az általa észlelt jogellenes vagy erkölcsi szabályokba ütköző helyzet
megszüntetéséről.

4.5. Üzemviteli munkatársak
4.5.1. Programasszisztens-takarító
Feladata
- A népház, a szálláshely, a sütőház takarítása, a környezetük rendben tartása
- Aktív részvétel a szálláshely vendégeinek fogadásában és ellátásában
- A közösségi terek berendezése a programoknak megfelelően
- A programvezető irányításával turisztikai programok lebonyolítása
- Ügyeleti feladatok ellátása az intézmény bármely telephelyén
Felelős
-

Az intézmény tisztaságáért, rendezettségéért
A technikai berendezések szakszerű használatáért
Az ügyeleti feladatok ellátásáért
A tűz és balesetvédelmi szabályok betartásáért

Hatásköre
-

A munkaköri leírásban rögzített feladatok önálló ellátása
Az intézmény házirendjének betartatása
Az intézmény nyitása és zárása

4.5.2. Karbantartó-fűtő
Feladata
- Az intézmény fűtésrendszereinek működtetése, karbantartása
- Az épületek karbantartása és környezetük rendben tartása
- A menekülési útvonalak ellenőrzése, szabadon tartása
- A tűzjelző berendezések rendszeres ellenőrzése
- Ügyeleti feladatok ellátása az intézmény bármely telephelyén
Felelős
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-

A fűtési rendszerek működéséért
Az intézmény környezetének rendezettségéért
Az ügyeleti feladatok ellátásáért
A technikai berendezések szakszerű használatáért
A tűz és balesetvédelmi szabályok betartásáért

Hatásköre
-

A munkaköri leírásban rögzített feladatok önálló ellátása
Az intézmény házirendjének betartatása
Az intézmény nyitása és zárása

4.6. A munkatársak kötelezettségei, jogai és felelőssége
-

A munkájára vonatkozó hatályos jogszabályokat és intézményi rendelkezéseket, utasításokat
ismerje és tartsa be.
- Munkatársi, emberi, szakmai együttműködést alakítson ki kollégáival és vállaljon egyéni
felelősséget a munkájáért.
- A tevékenységét érintő információkat megfelelően kezelje, ügyeljen a szolgálati titok
védelmére.
- Tartsa be a munkarend és a munkafegyelem, valamint a tűzrendészeti, baleset-, környezet- és
vagyonvédelmi előírásokat.
- Kötelessége a rendelkezésre bocsátott anyagok, eszközök, berendezések rendeltetésszerű,
takarékos felhasználása, a társadalmi tulajdon védelmére vonatkozó előírások betartása és más,
az intézményben munkát vállaló, vagy ide betérő vendégekkel ezek betartatása.
- Az intézmény szakmai képzési terve alapján továbbképzésen való részvételre kötelezett.
- Olyan javaslat megtétele, mely révén a munka hatékonysága, minősége javítható.
- Az intézmény terveinek és célkitűzéseinek kialakításában és az eredmények értékelésében való
részvétel.
- A munkavégzéshez szükséges tárgyi és technikai eszközök használata.
- A munkavégzéshez szükséges információk megszerzése és felhasználása.
- Minden dolgozót személyes felelősség és kötelezettség terhel a munkaköri leírásban és a
munkatervben foglalt feladatai maradéktalan, pontos és hatékony elvégzéséért.
- Az igazgató jogosult a szervezeti egység minden dolgozójának közvetlen utasítást adni, a
dolgozó köteles minden - az intézményt érintő - kérdésről az igazgatót tájékoztatni.
- Tevékenységével elősegítse az intézmény hatékony működését, működetését.
- Munkája egészére az ember- és értékközpontúság, az értékközvetítés legyen a jellemző.
- Tevékenységével hozzájáruljon a helyi társadalmi-művelődési célkitűzések segítéséhez.
- Tevékenységét a helyi civil társadalom és az intézmény igényeivel, érdekeivel és elvárásaival
összhangban végezze.
- Az intézmény keretében folyó valamennyi tevékenységet a fenti célkitűzések jegyében kell
szervezni és elbírálni.
Az intézmény jellegéből és feladataiból következően csak akkor működik szakszerűen, ha dolgozói
minél teljesebb mértékben részt vesznek a feladatok meghatározásában, a tevékenységi tervek
kimunkálásában, az eredmények létrehozásában. A munkavégzés sajátossága az is, hogy az
intézményi tevékenység sok szálon fonódik a megye, az ország kulturális életéhez, ezért is kell
egyre szélesebb körű, hatékony kapcsolatrendszer kiépítésére törekedni a munkatársaknak.
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5. Az intézmény működése
5.1. Munkaértekezletek rendje
Az intézményen belüli kapcsolattartás leghatékonyabb módja a rendszeres munkaértekezlet.
Gyakoriság: kéthetente 1 alkalommal (hétfő délelőtt)
Résztvevők: összes alkalmazott
Az intézményvezető a munkaértekezleten:
- beszámol az intézmény eltelt időszak alatt végzett munkájáról
- értékeli az intézmény programjának, munkatervének teljesítését
- értékeli az intézményben dolgozók munkakörülményeinek alakulását
- ismerteti a következő időszak feladatait
A különböző munkaterületek dolgozói:
- beszámolnak tevékenységükről
- javaslataikat elmondják, észrevételeiket kifejthetik
- kérdéseket tehetnek fel az intézmény vezetőjének
A munkaértekezleteken meghatározott feladatokról emlékeztető készül, melyet iktatni kell.
5.2. A dolgozók érdekképviselete
Az intézmény vezetése együttműködik az intézményi dolgozók közalkalmazotti képviselőjével. A
Kjt. szerint 15 fő alatti létszám esetében 1 fő közalkalmazotti képviselő képviseli a dolgozók
érdekeit.
5.3. A munkaterv
Az intézmény a fenntartó által jóváhagyott éves munkaterv alapján végzi feladatait.
Az intézményi munkatervet az igazgató készíti el.
A munkaterv készítésének fázisai:
- a szakalkalmazottak - az igazgató által megadott szempontok szerint - összegzik előző évi
munkatervi feladataik megvalósulását
- statisztikai elemzések készítése
- költségvetési elemzések készítése
- az előzetes egyeztetések után egységszintű és összesített rendezvényterv készítése
- a munkaterv összeállítása, formába öntése
- A munkatervet az intézmény dolgozóival ismertetni kell, valamint meg kell küldeni az
intézményben működő közösségek képviselőinek
- A munkatervet az intézmény alkalmazotti értekezlete fogadja el, ill. jóváhagyás céljából meg
kell küldeni a felügyeleti szervnek
- A munkatervet Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete hagyja jóvá
- Az intézmény igazgatója a munkaterv végrehajtását folyamatosan ellenőrzi és értékeli
5.4. Munkaidő
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A munkarendre vonatkozó belső szabályok kialakításánál a Munka Törvénykönyvéről szóló 2012.
évi I. törvény (Mt.), valamint a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény
előírásai az irányadók. A munkaidő-beosztást a munkaköri leírás tartalmazza.
-

-

-

-

Az intézmény dolgozói számára a munkaidő kezdetét és végét az igazgató állapítja meg. A
munkaidő heti 40 óra a napi 8 órában foglalkoztatottak részére.
Az igazgató határozza meg az ügyeleti beosztást. Az ügyeleti munkaidő az intézmény
programjainak időpontjaihoz igazodik. Az ügyeletes ez idő alatt az épületben informálja az
érdeklődőket, felelős a rendezvényekért és a vagyonvédelemért.
Az intézmény dolgozóinak heti munkaidőkeretét meghaladó munka túlmunkának minősül,
melynek ellenértékeként szabadidő jár.
A szabadidőt legkésőbb a túlmunka elvégzését követő hónap végéig ki kell adni. A túlmunkáért
járó szabadidőt úgy kell feltüntetni a jelenléti íven, hogy abból egyértelműen megállapítható
legyen annak jogossága.
Túlmunkára az igazgató kötelezheti a dolgozót, melynek mértékét a mindenkor hatályos Munka
Tvk. megfelelő pontja alapján kell megállapítani
A teljesített munkaidő rögzítésére jelenléti ívet kell vezetni.
Ünnepnapokon és pihenőnapokon végzett túlmunkáért a dolgozókat a mindenkor hatályos
jogszabályok ide vonatkozó rendelkezései alapján szabadidő megváltás illetve túlmunka-díjazás
illeti meg.
A dolgozó köteles megbetegedését vagy távolmaradásának okát az igazgatónak haladéktalanul
bejelenteni. Betegségét minden esetben orvosi-táppénzes bizonyítvánnyal kell igazolnia.
Az igazgató a munkarend és munkafegyelem megsértőit a jogszabályban előírtak alapján
vonhatja felelősségre.

5.5. Szabadság
A munkavállalók, közalkalmazottak éves rendes szabadságának mértékét a Kjt., valamint a Munka
Törvénykönyvében, Mt.-ben foglalt előírások szerint kell megállapítani. A munkavállalókat,
közalkalmazottakat megillető és kivett szabadságról nyilvántartást vezet az intézmény, melyért az
igazgató felel. A rendes szabadság kiadásához - előzetesen a munkahelyi dolgozókkal egyeztetett éves szabadságolási terv készül. A rendkívüli és fizetés nélküli szabadság engedélyezésére minden
esetben csak az igazgató jogosult. Az intézmény zavartalan működését a szabadságok ésszerű
koordinálásával kell biztosítani.
5.6. Kártérítési kötelezettség
A munkavállaló közalkalmazott a közalkalmazotti jogviszonyából, munkaviszonyából származó
kötelezettségének megszegésével okozott kárt köteles megtéríteni.
5.7. Anyagi felelősség
Az intézmény valamennyi munkavállalója, közalkalmazottja felelős a berendezési, felszerelési
tárgyak rendeltetésszerű használatáért, a gépek, eszközök, könyvek, felszerelési cikkek, stb.
megóvásáért. Az intézmény használati tárgyaiban a munkavégzés folyamán bekövetkezett kárért
vétkességre tekintet nélkül felel, ha a kár a munkavállaló, közalkalmazott munkahelyén vagy más
megőrzésre szolgáló helyen elhelyezett dolgokban keletkezett. A munkavállaló, közalkalmazott
szokásos személyi használati tárgyakat meghaladó mértékű és értékű használati cikkeket csak az
intézményvezető engedélyével hozhat be munkahelyére, illetve vihet ki onnan.
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5.8. A Szent Antal Népház és Művelődési Ház intézmény létesítményeinek és helyiségeinek
használati, hasznosítási rendje
-

Az intézmény épületeit címtáblával kell ellátni.
A létesítményeket és a termeket az előre kialakított rend, illetve az intézményi használati
szabályzat szerint használhatják a látogatók.
Az intézmény saját bevételének növelése érdekében – ha az nem sérti az alapfeladatok ellátását
– szabad helyiségeit, berendezéseit bérbe adhatja.
A bérleti díjat a Képviselő-testület által elfogadott mérték szerint kell megállapítani. A
bérbeadás rendjét, menetét külön szabályzat tartalmazza.
Közhasznú feladatokat ellátó civil szervezetek külön megállapodás alapján térítési díj ellenében
használhatják az intézmény tereit.

5.9. Munkarend
Az intézmény dolgozói éves munkaterv alapján végzik tevékenységüket. A munkatervhez szükséges
anyagi fedezetet az igazgató biztosítja a költségvetésben előirányzottak szerint.
- A munkavégzésre irányuló jogviszonnyal kapcsolatban a munkaszerződést, a kinevezési,
megbízási, stb. ügyeket a vonatkozó jogszabályok szerint kell intézni. Ezeket az igazgató köti
meg a dolgozóval.
- A munkavégzésre irányuló jogviszony létrejöttekor az igazgató köteles meghatározni a dolgozó
munkakörét – a munkaköri leírásban – és a munkabérét.
- A munkavégzésre irányuló jogviszony bármely időszakban megszűnhet a vonatkozó
jogszabályok alapján.
- A dolgozókat a jogszabályokban előírt szociális juttatások illetik meg. Az adható juttatásokat a
fenntartó az éves költségvetési rendeletben határozza meg.
- A munkáltató köteles megtéríteni azt a költséget, amely a munkával kapcsolatos kötelezettségek
során a munkavállalónak indokoltan merültek fel.
- Minden dolgozónak kötelessége a munkaköri leírásban és egyéb szabályzatban előírtak
betartása és betartatása; szakmai önképzése; az intézmény tulajdonának védelme és a
takarékosság. A munkavégzés teljesítése az intézmény vezetője által kijelölt munkahelyen, a
munkahelyi vezetője utasításainak megfelelően az ott érvényben lévő szerint történik.
- A dolgozó köteles a munkakörébe tartozó munkát képességei kifejtésével, az elvárható
szakértelemmel és pontossággal végezni, a hivatali titkot megtartani. Ezen túlmenően nem
közölhet illetéktelen személlyel olyan adatot, amely a munkaköre betöltésével összefüggésben
jutott tudomására, és amelynek közlése a munkáltatóra, vagy más ott dolgozó személyre
hátrányos következményekkel járhat.
- Amennyiben adott esetben a jogszabályban előírt adatszolgáltatási kötelezettség nem áll fenn,
nem adható felvilágosítás azokban a kérdésekben, amelyek nyilvánosságra kerülése az
intézmény érdekeit sértené.
- Az intézményben gyakorlatot teljesítő, vagy diák munkát végzők nyilatkozatban vállalják, hogy
a gyakorlati idő, diák munkavégzés alatt megismert adatokat, információkat bizalmasan kezelik.
Tanulmányaikban – dolgozat, előadás – csak abban az esetben használhatják fel a tudomásukra
jutott adatokat, ha az előadás szövegét, a dolgozatot bemutatják és egyeztetik az intézmény
igazgatójával.
5.10. Az intézménynél hivatali titoknak minősülnek
-

A dolgozók személyes adatvédelmével, bérezésével kapcsolatos adatok.
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-

Az intézmény dolgozóinak, a foglalkoztatottaknak és a használóknak a személyiségi jogaihoz
fűződő adatok.
A dolgozók egészségi állapotára vonatkozó adatok.
A gazdálkodással, a támogatásokkal, erőforrásgyűjtéssel kapcsolatos információk.
A hivatali titok megsértése fegyelmi vétségnek minősül. Az intézmény valamennyi dolgozója
köteles a tudomására jutott hivatali titkot mindaddig megőrizni, amíg annak közlésére az
illetékes felettesétől engedélyt nem kap.

5.11. Ügyrend
-

Érkező és kimenő küldemények kezelése az Iratkezelési Szabályzatnak megfelelően
Bélyegzők nyilvántartása a Bélyegző-nyilvántartási Szabályzat szerint
Kulcsok használata a Kulcsnyilvántartási Szabályzat szerint
A szolgáltatási díjakból befolyt pénzt a Pénzkezelési Szabályzatban foglaltak szerint kell
kezelni.

5.12. Az intézmény ügyiratkezelése
Az intézményben az ügyiratok kezelése központosított rendszerben történik. Az ügyiratkezelés
irányításáért és ellenőrzéséért az intézmény igazgatója a felelős. Az ügyiratkezelést az Iratkezelési
és kiadmányozási szabályzatban foglalt előírások alapján az adminisztrációs ügyintézőnek kell
végezni.
5.13. A kiadmányozás rendje
A kiadmányozás rendjét az igazgató szabályozza. A kiadmányozás rendje az alábbiak szerint
történhet: Az intézményben bármilyen területen kiadmányozásra az igazgató jogosult. Távolléte
esetén a kiadmányozási jog gyakorlója az általa megbízott munkatárs.
5.14. Számítógépes dokumentumtár
Az intézmény felépíti és folyamatosan frissíti a számítógépes adattárát, amely pontos
megnevezéssel, tevékenység szerinti besorolással, elérhetőségekkel tartalmazza az intézmény
tevékenységével összefüggő valamennyi kapcsolatát helyi, regionális, országos és nemzetközi
szinten.
5.15. Az intézményben végezhető reklámtevékenység
Az intézményben a fenntartó önkormányzat által meghatározottak szerint és csak az igazgató,
engedélyével helyezhető ki reklámhordozó.
5.16. Intézményi óvó, védő előírások
-

Az intézmény minden dolgozójának alapvető feladata közé tartozik, hogy a használóknak az
egészségük és testi épségük megőrzéséhez szükséges ismereteket átadja.
Baleset, vagy ennek veszélye esetén a szükséges intézkedéseket megtegye.
Minden dolgozónak ismernie kell a Munkavédelmi szabályzatot és Tűzvédelmi szabályzatot,
valamint tűz esetére előírt utasításokat, a menekülés útját.

5.17. Panaszkezelés
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A látogatók az intézmény tevékenységével kapcsolatos panaszaik esetén az ügyeletes kollégához,
programszervezőhöz és az igazgatóhoz egyaránt fordulhatnak. A felsorolt munkatársak a szóbeli
problémára a helyszínen, azonnal megoldást keresnek. Az írásbeli panaszokat nyilván kell tartani.
Az intézmény igazgatója kivizsgálja a panaszt, a kivizsgálás eredményeként hozott intézkedést
rögzíti és a panaszos félnek 10 napon belül írásban visszajelez.
5.18. Bombariadó esetén követendő eljárás
-

-

Akinek tudomására jut, hogy az épületben bombát, vagy ahhoz hasonló robbanó eszközt
helyeztek el, haladéktalanul értesíteni köteles az intézmény igazgatóját vagy az ügyeletes
munkatársat.
Az igazgató - a lehető legrövidebb időn belül - értesíti erről a tényről az épületben lévő
valamennyi személyt, majd elrendeli a kivonulási terv szerint az épület elhagyását.
Az ügyeletes munkatárs közreműködik az intézmény elhagyásának lebonyolításában. Az
igazgató utasítására értesítik a rendőrséget, valamint a tűzoltóságot a bombariadóról.

6. Az intézmény gazdálkodásának szabályai
6.1. Intézmény gazdálkodása
Az intézmény gazdálkodásával, ezen belül kiemelten a költségvetés tervezésével, végrehajtásával
összefüggő feladatok ellátása a Gyomaendrőd Város Polgármesteri Hivatala Pénzügyi Osztályának
közreműködésével történik.
6.1.1. Gazdálkodási rendszere
-

Az intézmény jogállását tekintve önállóan működő intézmény, gazdasági szervezettel nem
rendelkező költségvetési szerv.
A Szent Antal Népház és Művelődési Ház a vonatkozó pénzügyi jogszabályoknak megfelelően
működik.
A költségvetési szerv pénzügyi, gazdasági feladatait Gyomaendrőd Város Önkormányzat
Polgármesteri Hivatala, mint önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv látja el.
A munkatervben foglaltak megvalósításához szükséges anyagi fedezetet Gyomaendrőd Város
Önkormányzatának Képviselő-testülete biztosítja a költségvetésben előirányzottak szerint.
Az intézmény a költségvetési előirányzatok felett teljes jogkörrel rendelkezik.
A gazdálkodói jogkört az intézmény igazgatója gyakorolja.
A pénzügyi adminisztrációt az igazgató és az ügyviteli alkalmazott a Polgármesteri Hivatal
Pénzügyi Osztályával közösen végzi.
A bérgazdálkodási jogkört az intézmény igazgatója gyakorolja.
Az intézmény a fenntartó által jóváhagyott költségvetés alapján köteles dolgozni. A bevételeket
és a kiadásokat az abban foglaltak szerint teljesíti.
Az évi költségvetés-tervezetet a Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Osztálya készíti el az igazgató
javaslataival és azok jóváhagyásával.
A költségvetést Gyomaendrőd Város Önkormányzati Képviselő-testülete hagyja jóvá.
Az intézmény a gazdálkodásáról az általános felügyeleti szervnek köteles elszámolni.
Ha az intézmény igazgatója személyében változás történik, a pénzmaradványt, az ingó és
ingatlan vagyontárgyakat, valamint a készleteket jegyzőkönyvileg kell átadni és átvenni.
Az intézmény programjaira szóló belépőjegyeket, a tanfolyamok díjait az igazgató szabja meg.
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-

-

A terembérlet díjszabásait, valamint az intézmény szolgáltatási díjait a Képviselő Testület által
elfogadott árszabás határozza meg.
Kormányrendelet szerinti kötelezettségvállalással kapcsolatos jogköröket az intézmény
igazgatója gyakorolja. Távolléte vagy akadályoztatása esetén a helyettesítési rend az irányadó.
Utalványozás: a kiadások és bevételek beszedésének elrendelésére jogosult az intézmény
vezetője, ellenjegyzésre jogosult a Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Osztályvezetője.
Az intézmény gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szerv, ezért a pénzkezelés,
leltározás, selejtezés és belső ellenőrzés tekintetében a Polgármesteri Hivatal – mint gazdasági
szervezettel rendelkező költségvetési szerv – szabályzatai az irányadóak:
Belső Ellenőrzési Szabályzat
Eszközgazdálkodás az Eszközök, források értékelési szabályzatának megfelelően
Tárgyi eszközök nyilvántartása a Leltározási és Selejtezési Szabályzatnak megfelelően
Gazdasági ügyrendi szabályzat
Pénzkezelési szabályzat
Számlarend és Bizonylati szabályzat

6.2. Belső ellenőrzés
Az intézmény belső ellenőrzésének megszervezéséért, rendszerének kialakításáért az intézmény
igazgatója a felelős. A belső ellenőrzés feladatköre magában foglalja az intézményben folyó
szakmai tevékenységgel összefüggő és a gazdálkodási tevékenységgel kapcsolatos ellenőrzési
feladatokat.

7. Az intézményi kapcsolatrendszer
7.1. Az intézmény kapcsolatrendszere
-

-

Tevékenysége során kapcsolatot tart a kultúra-művelődés területén érdekelt önkormányzatokkal,
intézményekkel, szervezetekkel, közösségekkel.
Szakmai együttműködést alakít ki a megyei társszervekkel.
Tevékenységi körét érintő országos és nemzetközi szakmai intézményekkel, egyesületekkel,
társaságokkal, a kölcsönösség jegyében együttműködik, illetve tevékenységükbe az intézmény
munkatársai révén bekapcsolódik.
Az intézményt a külső kapcsolatokban az igazgató képviseli. E feladatot az igazgató megbízása
alapján egyes esetekben átruházhatja, írásbeli felhatalmazás alapján. A kapcsolattartás
közvetlenül valósul meg írásos és szóbeli formában. A kapcsolattartás folyamatos, illetve
konkrét feladatra irányuló.

Az intézmény tevékenysége ellátása érdekében folyamatosan együttműködik:
- Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete Bizottságaival,
- Gyomaendrőd Város Nemzetiségi Önkormányzataival,
- Gyomaendrőd Város Polgármesteri Hivatala különböző osztályaival, és munkatársaikkal.
- A Kállai Ferenc Kulturális Központtal
- A városban működő közművelődési, művészeti, oktatási intézményekkel és az ilyen feladatokat
ellátó civil szervezetekkel,
- Az egészségvédelmi, mentális és szociális intézményekkel, civil szervezetekkel,
- Az egyes városrészekben működő intézményekkel és szervezetekkel, kiemelten a
közművelődési és oktatási - nevelési intézményekkel,
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-

A megyei és regionális szakmai intézményekkel, szervezetekkel, az országos szakmai
szervezetekkel.

7.2. Kapcsolat a médiával
Az intézmény eredményes munkájához, szolgáltatásaihoz, a szükséges erőforrások
megteremtéséhez nélkülözhetetlen a korrekt, jó kapcsolat a médiával. Ennek formái lehetnek:
tudósítások, hírek, elemző írások megjelentetése, ill. sajtótájékoztatók, sajtóbeszélgetések
szervezése. Elkészítésükről, megszervezésükről az intézményi igazgató gondoskodik.
Nyilatkozatot, tájékoztatást az intézményről az igazgató vagy az általa megbízott szakalkalmazott
dolgozó adhat. A televízió, a rádió és az írott sajtó képviselőinek adott mindennemű felvilágosítás
nyilatkozatnak minősül, melyek esetén be kell tartani a következő előírásokat:
- A nyilatkozatot adó a médiumok munkatársainak udvarias, konkrét, szabatos válaszokat adjon.
- A közölt adatok szakszerűek, pontosak, objektívek legyenek.
- Figyelemmel kell lenni a hivatali titoktartásra vonatkozó rendelkezésekre, valamint az
intézmény jó hírnevére, érdekeire.
- Nem adható nyilatkozat olyan üggyel, ténnyel és körülménnyel kapcsolatban, amelynek idő
előtti nyilvánosságra hozatala az intézmény tevékenységében zavart, az intézménynek anyagi
vagy erkölcsi kárt okozna, továbbá olyan kérdésekről, amelyeknél a döntés nem a
nyilatkozattevő hatáskörébe tartozik.
- A nyilatkozattevőnek joga van arra, hogy a vele készített riport kész anyagát a közlés előtt
megismerje.
7.3. Az intézmény belső kapcsolattartása
Az intézmény feladatainak hatékonyabb ellátása érdekében az intézményi telephelyek, egységek
egymással szoros kapcsolatot tartanak. Az együttműködés során a szervezeti egységeknek minden
olyan intézkedésnél, amely másik szervezeti egység működési területét érinti, az intézkedést
megelőzően egyeztetési kötelezettségük van.
A belső kapcsolattartás rendszeres formái: a különböző értekezletek, fórumok, egyeztetések,
telefonos, e-mail-es, internetes kapcsolat.
7.4. Az intézmény külső kapcsolattartása
Az eredményesebb működés elősegítése érdekében az intézmény a használókkal, szakmai
szervezetekkel, társintézményekkel, gazdálkodó szervezetekkel együttműködési megállapodást
köthet. Az egész intézményre vonatkozóan az igazgató köthet megállapodást.

8. Záró rendelkezések
A Szent Antal Népház és Művelődési Ház igazgatója az
képviselő-testület részére:
-

SZMSZ módosítását javasolhatja a

ha az intézmény működési körülményeiben lényeges változás következik be
ha az intézmény tevékenységét egy új jogszabály lényegesen módosítja
ha a jogszabálynak a gyakorlatban valamelyik pontja nem vált be

Az intézmény dolgozói által elfogadott Szervezeti és Működési Szabályzat a fenntartó
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jóváhagyásával válik érvényessé és lép hatályba. A hatályba lépett SZMSZ-t meg kell ismertetni, és
be kell tartatni azokkal is, akik kapcsolatba kerülnek az intézménnyel, és meghatározott körben
használják a helyiségeit.
A Szervezeti és Működési Szabályzatban foglalt rendelkezések megtartása az intézmény
valamennyi alkalmazottjára kötelező, megszegése esetén az igazgató munkáltatói jogkörében
intézkedhet.
Az intézmény eredményes és hatékony működéséhez szükséges rendelkezéseket önálló
szabályzatok tartalmazzák, igazgatói utasítások egészítik ki.
Mellékletek:
1. Alapító Okirat (VI. 1725-3/2019. határozat)
2. Tűz-, Munka- és Balesetvédelmi Szabályzat
3. Házirend
4. Munkaterv (aktuális évi terv)
Az intézmény által jóváhagyott szabályzatok:
1. Munkaköri leírások
2. Bélyegző nyilvántartás
3. Iratkezelési szabályzat
4. Kulcsnyilvántartási szabályzat
5. Terem- és eszköz bérbeadási szabályzat
6. Műtárgy-nyilvántartási szabályzat
7. Tűz-, munka- és balesetvédelmi szabályzat
8. Higiéniai szabályzat
9. Takarítási hulladékkezelési szabályzat
10. HACCP dokumentáció
11. Tálalókonyha technológiai leírás
Az SZMSZ és Mellékletei megtalálhatók az intézmény igazgatói irodájában.

Gyomaendrőd, 2019. július 30.
Dr. Szonda István igazgató
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HÁZIREND
Nagylaposi Klubház
-

-

-

-

Az intézmény tereit, egységeit a nyitvatartási időben mindenki igénybe veheti, aki
betartja a használati rendet, a közösségi együttlét szabályait és kifizeti a szolgáltatások
meghatározott díjait.
A dolgozók és a használók a nyitvatartási időben tartózkodhatnak az intézményben, ill. a
telephelyeken. Ettől eltérni csak az igazgató külön engedélyével lehet.
Az intézmény hivatalos helyiségeiben, raktáraiban, kazánházban, kapcsoló teremben
csak az itt dolgozók, az azokért felelősök tartózkodhatnak.
Az intézmény termei több célra is használhatók. Ezért kiemelt figyelmet kell fordítani az
állagmegóvásra, a vagyonvédelemre.
A programok bonyolítása során az igénybevett helyiségek, azok bútorzata és használt
technikai eszközök rendeltetésszerű használatáért a rendező szerv anyagi felelősséggel
tartozik, az esetlegesen okozott károkat köteles megtéríteni!
Az intézmény belső tereiben nem lehet dohányozni. Dohányozni csak a kijelölt helyen
lehet.
Feliratokat, hirdetményeket engedély nélkül TILOS elhelyezni az épületben (falra,
ajtóra, bármilyen felületre).
Tilos az épületbe járművet, állatot behozni, kivételt képez a vakvezető kutya.
A helytelen használatból vagy figyelmetlenségből keletkezett károkért, esetleges
balesetért az intézmény nem vállal (kártérítési) felelősséget.
Az őrizetlenül hagyott értékekért felelősséget nem vállalunk!
A használati rend ellen vétőket – akik zaklatják a látogatókat, a munkatársakat, ittasan,
vagy kábítószer hatása alatt, ápolatlanul jelennek meg vagy kárt okoznak - az intézmény
szakalkalmazott munkatársai figyelmeztethetik, vagy az épület elhagyására szólíthatják
fel.
Az intézmény használatának, általános feltételeinek a betartása minden látogató számára
kötelező!

Kelt.: Gyomaendrőd, 2019. május 31.

Dr. Szonda István igazgató
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HÁZIREND
Szent Antal Népház és Művelődési Ház
-

-

-

-

Az intézmény tereit, egységeit a nyitvatartási időben mindenki igénybe veheti, aki
betartja a használati rendet, a közösségi együttlét szabályait és kifizeti a szolgáltatások
meghatározott díjait.
A dolgozók és a használók a nyitvatartási időben tartózkodhatnak az intézményben, ill. a
telephelyeken. Ettől eltérni csak az igazgató külön engedélyével lehet.
Az intézmény hivatalos helyiségeiben, raktáraiban, kazánházban, kapcsoló teremben
csak az itt dolgozók, az azokért felelősök tartózkodhatnak.
Az intézmény termei több célra is használhatók. Ezért kiemelt figyelmet kell fordítani az
állagmegóvásra, a vagyonvédelemre.
A programok bonyolítása során az igénybe vett helyiségek, azok bútorzata és használt
technikai eszközök rendeltetésszerű használatáért a rendező szerv anyagi felelősséggel
tartozik, az esetlegesen okozott károkat köteles megtéríteni!
Az intézmény belső tereiben nem lehet dohányozni. Dohányozni csak a kijelölt helyen
lehet.
Feliratokat, hirdetményeket engedély nélkül TILOS elhelyezni az épületben (falra,
ajtóra, bármilyen felületre).
Tilos az épületbe járművet, állatot behozni, kivételt képez a vakvezető kutya.
A helytelen használatból vagy figyelmetlenségből keletkezett károkért, esetleges
balesetért az intézmény nem vállal (kártérítési) felelősséget.
Az őrizetlenül hagyott értékekért felelősséget nem vállalunk!
A használati rend ellen vétőket – akik zaklatják a látogatókat, a munkatársakat, ittasan,
vagy kábítószer hatása alatt, ápolatlanul jelennek meg vagy kárt okoznak - az intézmény
szakalkalmazott munkatársai figyelmeztethetik, vagy az épület elhagyására szólíthatják
fel.
Az intézmény használatának, általános feltételeinek a betartása minden látogató számára
kötelező!

Kelt.: Gyomaendrőd, 2019. július 30.

Dr. Szonda István igazgató
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HÁZIREND
Bárka Halászati Látogatóközpont
-

-

A Látogatóközpont használatának, általános feltételeinek a betartása minden látogató
számára kötelező!
A látogatóktól kulturált viselkedést, a közösségi együttélés szabályainak betartását
kérjük.
A látogatóközpont műszaki létesítményeinek megóvása mindenki számára kötelező!
A programok bonyolítása során az igénybe vett helyiségek, azok bútorzata és használt
technikai eszközök rendeltetésszerű használatáért a rendező szerv anyagi felelősséggel
tartozik, az esetlegesen okozott károkat köteles megtéríteni!
Feliratokat, hirdetményeket TILOS elhelyezni az épületben (falra, ajtóra, bármilyen
felületre)!
Tilos az épületbe járművet, állatot behozni, kivételt képez a vakvezető kutya.
A Látogatóközpont területén található tan tóból inni, valamint a tóban tartózkodni
szigorúan TILOS!
A Látogatóközpont teljes területén TILOS a dohányzás!
Az őrizetlenül hagyott értékekért felelősséget nem vállalunk!
Kérjük, ügyeljenek a rendre, tisztaságra!

Kelt.: Gyomaendrőd, 2019. július 30.

Dr. Szonda István igazgató
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HÁZIREND
Szent Antal Szálláshely
A HÁZIREND a szálláson tartózkodó összes vendégre vonatkozik.
Hogy biztosítsuk az Ön kellemes pihenését, és elkerüljük az esetleges félreértéseket, szeretnénk, ha
megismerkedne házirendünkkel. A foglalás igazolásánál feltételezhető, hogy elfogadja és be is tartja
a házirendet.
- Érkezéskor a vendég köteles a szálláshely vezetőjének átadni az adatfelvétel miatt a személyes
dokumentumait és a helyszínen fizetendő összeget.
- Kérjük a szálláshely épületét, a bel-és külterében található berendezéseket, eszközöket
rendeltetésszerűen használni.
- A vendégek felelősek a szálláshely és annak környékének tisztaságáért, rendben tartásáért.
- A szálláshelyen tartott rendezvények alkalmával fokozott odafigyelést kérünk mind a
berendezések, értéktárgyak, illetve tisztaság tekintetében.
- A szálláshely és környékén okozott kárt a károkozó, vagy annak törvényes képviselője köteles
megtéríteni.
- A szálláshely területére behozott értéktárgyakért felelősséget nem vállalunk.
- A szálláshelyen este 22:00 órától, reggel 6:00 óráig hangoskodni, a többi szállóvendég pihenését
zavarni szigorúan tilos.
- Kérjük a tűz –és balesetvédelmi szabályok betartását.
- Dohányozni csak a szálláshely területén kijelölt dohányzóhelyeken szabad.
- A szálláshelyen, 18 éven aluli vendégek szeszes italt nem fogyaszthatnak, illetve nem
dohányozhatnak.
- Balesetről, vagy egyéb rendkívüli eseményről a szálláshely vezetőjét azonnal tájékoztatni kell.
- A talált tárgyakat kérjük leadni a szálláshely vezetőjének.
- A szállásról kizárható az a személy, aki:
- bűncselekményt vagy szándékos rongálást követ el
- saját, vagy mások testi épségét veszélyezteti
- 22:00-6:00 óra között a pihenni vágyó vendégek nyugalmát, pihenését zavarja
- A TŰZJELZŐ BERENDEZÉSHEZ HOZZÁNYÚLNI TILOS! Az indokolatlan riasztás
költsége az azt előidézőt terheli.
A vezetőnek jogában áll lemondani a szállást, ha a vendég nem tartja be a házirendet, és megbontja
a békét.
Kérjük, hogy javaslataival, kéréseivel forduljon a szálláshely vezetőjéhez vagy a szálláshely
munkatársaihoz.
Kellemes pihenést kívánunk!
Kelt.: Gyomaendrőd, 2019. június 20.
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4. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület
2019. augusztus 29-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező bizottság:

A Szent Antal Népház és Művelődési Ház kérelme
Szilágyiné Bácsi Gabriella osztályvezető
Toldi Balázs polgármester
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
A Szent Antal Népház és Művelődési Ház intézményvezetője 2019. augusztus 6-án kérelemmel fordult
Gyomaendrőd Város Képviselő-testületéhez. Kérelmében előadta, hogy az intézmény Szent Antal Zarándokház
telephelyén tűzjelző berendezés kiépítése vált szükségessé, melynek bruttó költsége 1.321.575 Ft volt. Az
intézmény költségvetésébe ez a tétel nem került beépítésre, hiszen ez a költség egy váratlan, előre nem tervezhető
esemény következtében jelentkezett. Az intézményvezető kéri a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a tűzjelző
berendezés kiépítésének költségét plusz támogatásként biztosítsa az intézmény számára.
Előzmény:
A Zarándokház 2016. február 18-a óta működik szálláshelyként. A működési engedély 21 fő elhelyezéséről
rendelkezett. Ezt követően az intézmény 2017-ben, majd 2019. májusában fordult a hatóságokhoz szálláshely
bővítési kérelemmel 26, illetve 33 főre. 2017-ben a kérelemnek helyt adtak és a működési engedélyt 26 főre
módosították. A 2019. májusában beadott férőhely bővítési kérelem engedélyeztetési eljárása viszont az alábbi
hiányosságot tárta fel: 20 fő elhelyezett személy felett a kereskedelmi szálláshelynek beépített tűzjelző
berendezéssel kell rendelkeznie (Országos Tűzvédelmi Szabályzatról szóló 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet 154. § (1)
bekezdése). A tűzjelző rendszer hiánya a szálláshely működési engedélyének bevonásával, illetve büntetés
kiszabásával jár.
A szálláshely kialakítása a Lélekkel a Körösök mentén projekt keretei között valósult meg. A jogszabály
rendelkezései alapján a 21 fős szálláshely nem kaphatott volna működési engedélyt a tűzjelző berendezés
hiányában. Az engedélyező hatóságok figyelmét a hiányosság 2019. májusáig elkerülte. A májusi engedélyeztetési
eljárás során feltárt hibáról az intézményvezető tájékoztatta Polgármester Urat, majd intézkedett a tűzjelző rendszer
kiépítéséről. A Békés Megyei Katasztrófavédelem 2019. június 27-én helyszíni szemle alkalmával engedélyezte a
kiépített tűzjelző rendszert.
A hiányosság pótlása során 3 tétel kifizetésére került sor:
1. Tűzjelző berendezés: nettó 735.000 Ft + 198.450 Ft áfa
2. Tűzjelző berendezés szerelése: nettó 187.500 Ft + 50.625 Ft áfa
3. Tűzjelző rendszer tervezése: nettó 150.000 Ft (alanyi adómentes)
Az intézmény a szálláshely tevékenység tekintetében áfa levonási jogosultsággal rendelkezik, így az intézmény
részére a felmerült nettó költségek biztosítása szükséges, melynek összege: 1.072.500 Ft. A többlettámogatást a
2018. évi szabad maradvány terhére javasoljuk biztosítani.
Kérem a Tisztelt Testületet, szíveskedjen az előterjesztést megvitatni és döntését meghozni.
Döntéshozói vélemények
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és
Közbeszerzési Bizottság

A Bizottság javasolja a többlettámogatás biztosítását a
tűzjelző rendszer kiépítésére.

Döntési javaslat
"Tűzjelző berendezés kiépítéséhez többlettámogatás biztosítása"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Költségvetés, zárszámadás
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Szent Antal Népház és Művelődési Ház részére
1.072.500 Ft többlettámogatást biztosít a Szent Antal Zarándokházban tűzjelző berendezés kiépítéséhez. A
többlettámogatás forrása: a 2018. évi szabad maradvány. A 2019. évi költségvetési rendelet soron következő
módosítása alkalmával kerüljön beépítésre az intézmény költségvetésébe az 1.072.500 Ft összegű plusz
támogatás.
15

Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
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5. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület
2019. augusztus 29-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező bizottság:

Közalapítvány Gyomaendrőd Város Közgyűjteményeiért Felügyelő
Bizottságának 2018. évi beszámolója
Albert Ildikó
Toldi Balázs polgármester
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
A Közalapítvány Gyomaendrőd Város Közgyűjteményeiért alapító okiratának 8.5. pontja alapján a Felügyelő
Bizottság tapasztalatairól szükség szerint, de évente legalább egyszer beszámol az alapítónak. Beszámolási
kötelezettségének eleget tehet az évente elkészített közhasznú jelentés megküldésével.
Molnárné Vajó Katalin benyújtotta a már elkészített és közzétett közhasznúsági jelentést, melynek beterjesztésével a
Felügyelő Bizottság eleget tesz beszámolási kötelezettségének.
A beszámoló az előterjesztés mellékletét képezi.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására.
Döntéshozói vélemények
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi
és Esélyegyenlőségi Bizottság

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

Döntési javaslat
"Közalapítvány Gyomaendrőd Város Közgyűjteményeiért Felügyelő Bizottságának 2018. évi beszámolója"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Intézményirányítás
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megismerte a Közalapítvány Gyomaendrőd Város
Közgyűjteményeiért Felügyelő Bizottságának 2018. évi közhasznúsági jelentését és szakmai beszámolóját.
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
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6. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület
2019. augusztus 29-i ülésére
Tárgy:

Gyomaendrőd Város Önkormányzata részére felajánlott festmények
elfogadása
Csordás Ádám
Toldi Balázs polgármester

Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező bizottság:

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

Tisztelt Képviselő-testület!
E. Szabó Zoltán festőművész festményei a Közalapítvány Gyomaendrőd Város Közgyűjteményeiért által működtetett
Vidovszky Béla Városi Képtárban 2019. május 11. és június 15. napja között kiállításra kerültek. A megnyitó
ünnepségen a Művész Úr felajánlotta Gyomaendrőd Város Önkormányzata részére a jelen előterjesztés
mellékletében felsorolt 34 db festmény tulajdonjogát azzal, hogy ezen alkotások kiállítás céljából hozzáférhetőek
legyenek.
Művész Úr a felajánlást 2019. június 15. napján kelt szándéknyilatkozatban írásban is megerősítette, e nyilatkozat
jelen előterjesztés mellékletét képzi.
Tekintettel arra, hogy a felsorolt 34 festmény eszmei értéke 2.604.000 Forint, a felajánlott festmények
elfogadásához, mint a 2 millió forint értékhatár fölötti kötelezettségvállaláshoz a Képviselő-testület döntése
szükséges.
A fentiek alapján kérem a Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására és a határozati javaslat
elfogadására.
Döntéshozói vélemények
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és
Közbeszerzési Bizottság

A bizottság javasolja a Képviselő-testületnek a
döntési javaslat elfogadását.

Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és
Esélyegyenlőségi Bizottság

A bizottság javasolja a Képviselő-testületnek a
döntési javaslat elfogadását.

Döntési javaslat
"Gyomaendrőd Város Önkormányzata részére felajánlott festmények elfogadása"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: ÁLTALÁNOS ÜGYEK
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete köszönettel elfogadja E. Szabó Zoltán festőművész
által felajánlott alábbi 34 db műalkotást:
Sorszám
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Cím
Vakáció
Öböl
Holtág
Kék tó
Hármas-Körös
Egy holtág ősszel
Vörös virágok
Egymásba fonódva
Analízis
Pali bácsi /Ungi Pável/
Bóbiskoló
Dunakanyar
Üldögélő, mesélő
A gyermekkori kisszék
Szélcsend
Pecázók
Őszi réten

Méret (cm)
90x90
90x90
62x84
50x70
60x90
60x90
70x70
70x100
70x70
41x51
41x51
41x51
41x51
46,5x47x5
60x90
70x70
50x60
18

Anyaga
akril, vászon
akril, vászon
akril, vászon
farostlemez
akril, vászon
akril, vászon
akril, vászon
akril, vászon
akril, vászon
szén, papír
szén, papír
akvarell, papír
tus, papír
olaj, farostlemez
akril, vászon
akril, vászon
olaj, farostlemez

Érték
93.000.-Ft.
99.000.-Ft.
93.000.-Ft.
68.000.-Ft.
93.000.-Ft.
93.000.-Ft.
87.000.-Ft.
87.000.-Ft.
79.000.-Ft.
46.000.-Ft.
46.000.-Ft.
46.000.-Ft.
43.000.-Ft.
86.000.-Ft.
95.000.-Ft.
89.000.-Ft.
73.000.-Ft.

18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.

Zsúfolt domboldal
Hol van az a nyár?
Vénasszonyok nyara
Nyár
Alföldi felhős táj
Derengő múlt
Örökség
Felhős táj
Vizek, partok
Házikók
Este a vízparton
Mesél a természet
Tájkompozíció
Endrődi kép
Virágom, virágom
Virágzó fák
Őszi mozaik

41x51
80x100
60x86
60x60
70x70
66x86
70x70
60x80
80x100
70x70
60x80
90x90
62x62
60x90
70x70
70x70
70x70

vegyes technika, papír
akril, vászon
akril, vászon
akril, vászon
akril, vászon
akril, vászon
akril, vászon
akril, farostlemez
akril, vászon
akril, vászon
akril, farostlemez
akril, vászon
akril, vászon
akril, vászon
akril, vászon
akril, vászon
akril, vászon

46.000.-Ft.
99.000.-Ft.
85.000.-Ft.
74.000.-Ft.
87.000.-Ft.
94.000.-Ft.
84.000.-Ft.
93.000.-Ft.
97.000.-Ft.
83.000.-Ft.
92.000.-Ft.
99.000.-Ft.
75.000.-Ft.
93.000.-Ft.
82.000.-Ft.
73.000.-Ft.
78.000.-Ft.

Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza Toldi Balázs polgármestert, az
ajándékozási szerződés megkötésére.
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
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7. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület
2019. augusztus 29-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező bizottság:

Ajándék felajánlás
Csényi István
Toldi Balázs polgármester
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
Kovács Péter Zoltán 5500 Gyomaendrőd, Damjanich tér 1. lakos az alábbiakban részletezett tárgyakat ajándékként
felajánlotta Gyomaendrőd Város Önkormányzatának.
Sorszám
1.

Az ajándéktárgy leírása
Palos Gábor porcelánfestő művész alkotása
18 karátos arany szegéllyel ellátott porcelántányérok
1.
2.
3.
4.
5.
6.

A tányéron feltüntetett kép: Gyomai Katolikus Templom,
A tányéron feltüntetett kép: Gyomai Evangélikus Templom,
A tányéron feltüntetett kép: Városháza,
A tányéron feltüntetett kép: Endrődi Katolikus Templom,
A tányéron feltüntetett kép: Gyomai Református Templom,
A tányéron feltüntetett kép: Művelődési Ház.

Mennyiség
(db)

Közölt érték
(Ft)

1
1
1
1
1
1

3.594
3.594
3.594
3.594
3.594
3.594

2.

Tányértartó fa állványok

6

1.800

3.

Gyomaendrőd Luxus asztali lámpa

1

18.750

Az előterjesztés mellékletében lévő fotókon megtekinthetők az ajándéktárgyak.A közölt értékek a tárgyak 2008. évi
beszerzési árat tartalmazzák.
Kérem a Képviselő-testülettől az előterjesztés megtárgyalását és a döntési javaslat elfogadását.
Döntéshozói vélemények
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális,
Kisebbségi és Esélyegyenlőségi
Bizottság

A Bizottság nem hozott döntést. A Bizottság kérte, hogy a testületi
ülésre az ajándéktárgyak ajándékozó által ismert értéke kerüljön
feltüntetésre.

Döntési javaslat
"Ajándék elfogadása"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Önkormányzati vagyoni ügyek
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete tisztelettel veszi és elfogadja Kovács Péter Zoltán 5500
Gyomaendrőd, Damjanich tér 1. lakos alábbiakban részletezett Gyomaendrőd Város Önkormányzatának felajánlott
ajándéktárgyait.
Sorszám
1.

Az ajándéktárgy leírása
Palos Gábor porcelánfestő művész alkotása
18 karátos arany szegéllyel ellátott porcelántányérok
1.
2.
3.
4.
5.

A tányéron feltüntetett kép: Gyomai Katolikus Templom,
A tányéron feltüntetett kép: Gyomai Evangélikus Templom,
A tányéron feltüntetett kép: Városháza,
A tányéron feltüntetett kép: Endrődi Katolikus Templom,
A tányéron feltüntetett kép: Gyomai Református Templom,
20

Mennyiség
(db)

Közölt érték
(Ft)

1
1
1
1
1

3.594
3.594
3.594
3.594
3.594

6.

A tányéron feltüntetett kép: Művelődési Ház.

1

3.594

2.

Tányértartó fa állványok

6

1.800

3.

Gyomaendrőd Luxus asztali lámpa

1

18.750

Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza Toldi Balázs polgármestert, hogy az
ajándékba fogadáshoz szükséges jognyilatkozatokat megtegye.
Határidők, felelősök:
Határidő: 2019. 09. 30.
Felelős: Toldi Balázs
Hivatali felelős: Csényi István
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8. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület
2019. augusztus 29-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:

Megállapodás bölcsőde működtetéséhez
Csényi István
Toldi Balázs polgármester

Véleményező bizottság:

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

Tisztelt Képviselő-testület!
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete és a nem önkormányzati fenntartású óvodafenntartók 2014. április 1-én
határozott időtartamra, öt évre köznevelési szerződést kötöttek az óvodai feladat-ellátásra. Az óvodafenntartó Kft.-k
képviselői 2018. őszén a beszámolók tárgyalásakor jelezték, hogy továbbra is folytatni szeretnék a feladat-ellátást.
Gyomaendrőd Város Önkormányzata az érintett óvodákkal újabb 5 évre megkötötte a köznevelési szerződéseket.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő – testülete a 374/2009.(X.1.) Gye. Kt. határozata alapján
hozzájárult, hogy Gyermekliget Óvodai Oktató Nonprofit Kft. pályázatot nyújtson be a „Szociális alapszolgáltatások
és gyermekjóléti alapellátások infrastrukturális fejlesztése” c. pályázati felhívás alapján új bölcsödét létesítsen a
Gyomaendrőd Város Önkormányzata tulajdonát képező 5807/4 hrsz.-ú, természetben Gyomaendrőd, Selyem u.
101. szám alatti ingatlanon. A pályázat benyújtásának feltétele volt, hogy a pályázó és az Önkormányzat kössön
bérleti szerződést a nyertes pályázat útján megvalósuló új bölcsőde felépítmény bérletére. Felek között a bérleti
szerződés 2009. november 6. napján kelt és határozott 10 éves időtartamra jött létre.
A bérleti szerződés 6. pontjában egyértelműen rögzítésre került, hogy a bérlő által az 5807/4 hrsz.-ú ingatlanon
megvalósított bölcsőde épület építésével a bérlő tulajdonjogot nem szerez, illetve közös tulajdon nem keletkezik.
A pályázathoz szükséges önerőt a Kft. biztosította, de a szerződés 18. pontjában a felek vállalták, hogy a szerződés
megszűnésekor a bérlőt terhelő 10 %-os önerőnek megfelelően igazolt beruházási kiadásairól külön
megállapodásban elszámolnak egymással.
A Kft. képviselője közölte az önerőt, amely 6.987.223.-Ft és kérte a bérleti szerződés szerinti elszámolását.
A Képviselő-testület 2018 októberében tárgyalta a Gyermekliget Óvodai Oktató Nonprofit Kft kérelmét, és döntött
[453/2018.(XI.28.) Gye. Kt. határozat] arról, hogy a 2019. évi költségvetésében biztosítja a Selyem u. 101. szám
alatti bölcsőde megvalósításakor a Kft-ét terhelő 10 %-os igazolt önerő elszámolásához szükséges 6.987.223.-Ft
összegű forrást, azzal, hogy 2019. december 31. napjáig felek között megtörténik a tulajdonjog rendezése. Továbbá
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete kinyilvánítja, hogy a Gyermekliget Óvodai Oktató
Nonprofit Kft-vel az 5502 Gyomaendrőd, Selyem u. 101. szám alatti bölcsőde épületére kötött bérleti szerződést
ismételten meg kívánja kötni határozott időtartamra, 2024. március 31. napjáig.
A földhivatali ingatlan-nyilvántartás térképi adatbázisában megtörtént a bölcsőde épület feltüntetése, illetve az
ingatlan megnevezése „kivett, óvoda és bölcsőde” lett.
Az ingatlan tulajdonosa: Gyomaendrőd Város Önkormányzata.
Az ingatlan címe megváltozott. Az új cím: 5502 Gyomaendrőd, Selyem út 103/1.
A 20 férőhelyes 214,58 m2 hasznos alapterületű bölcsőde épülete az alábbi helyiségekből áll.
Földszinten: 2 db közlekedő, átadó, fürösztő-biliző, 2 db csoportszoba, elkülönítő orvosi szoba, tej-, melegítő konyha,
akadálymentes WC, mosó, szárító, takarító eszközök.
Egyéb: fedett terasz, padlástér, rámpa-pihenő-előlépcső, pihenő-előlépcső.
Tetőtéren: 2 db iroda, közlekedő, szociális blokk, WC, öltöző, lépcsőház.
A bölcsőde épülete a Kft., mint pályázó és megvalósító nyilvántartásban van felvezetve.
Az ingatlant az Önkormányzat a bérleti szerződés létrejöttének napjával veszi nyilvántartásba, a létrejövetel napján
érvényes értéken, a Kft. pedig ugyanezen nappal vezeti ki a nyilvántartásából. Az ingatlan a létrejövetel napján
érvényes bruttó, nettó, elszámolt értékcsökkenésének az értékéről a Kft. a létrejövetel napját követő 15 napon belül
tájékoztatja az Önkormányzatot.
A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény a nemzeti vagyon kezelése, hasznosítása tekintetében az
alábbiak szerint rendelkezik:
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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.
A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról 1997. évi XXXI. törvény 94. § (3) bekezdése a) pontja
értelmében az a települési önkormányzat, amelynek területén tízezernél több állandó lakos él, bölcsődét köteles
működtetni.
Kérem a Képviselő-testületet szíveskedjen az előterjesztést megtárgyalni és azt a határozati javaslatok szerint
elfogadni.
Döntéshozói vélemények
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi
és Esélyegyenlőségi Bizottság

A Bizottság javasolja a megállapodás megkötését, illetve az
önerő kifizetését a határozati javaslat feltételei szerint.

Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző
és Közbeszerzési Bizottság

A Bizottság javasolja a megállapodás megkötését, illetve az
önerő kifizetését a határozati javaslat feltételei szerint.

Városfenntartó, Környezetvédelmi és
Mezőgazdasági Bizottság

A Bizottság javasolja a megállapodás megkötését, illetve az
önerő kifizetését a határozati javaslat feltételei szerint.

1. döntési javaslat
"Megállapodás"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Önkormányzati vagyoni ügyek
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Gyermekliget Óvodai Oktató Nonprofit Korlátolt
Felelősségű Társaság, (székhely: 5502 Gyomaendrőd, Sugár út 53/1.) 5500 Gyomaendrőd, Selyem út 103/1. szám
alatti telephelyén lévő bölcsődeműködtetése érdekében az ingatlan vagyon használatára az alábbi megállapodás
tervezetet javasolja elfogadásra.
Megállapodás
ingatlan vagyon használatára közfeladat ellátása érdekében
(tervezet)
amely létrejött egyrészről
Gyomaendrőd Város Önkormányzata (székhely: 5500 Gyomaendrőd Selyem út 124. szám, adószám: 157255272-04, statisztikai számjele: 15725527-8411-321-04, képviseli: Toldi Balázs polgármester), a továbbiakban, mint
tulajdonos
másrészről
Gyermekliget Óvodai Oktató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság, (székhely: 5502 Gyomaendrőd, Sugár út
53/1., adószáma: 21904428-1-04, KSH statisztikai számjel: 21904428-8520-572-04, képviseli Szabó Istvánné
ügyvezető; a továbbiakban, mint használó között
az 5500 Gyomaendrőd, Selyem út 103/1. szám alatti ingatlanon lévő bölcsőde épületműködtetése érdekében az
alulírott napon a következő feltételek szerint.
Előzmények:
Gyomaendrőd Város Képviselő – testülete a 374/2009.(X.1.) Gye. Kt. határozata alapján hozzájárult, hogy a
Gyermekliget Óvodai Oktató Nonprofit Kft. pályázatot nyújtson be a „Szociális alapszolgáltatások és gyermekjóléti
alapellátások infrastrukturális fejlesztése” c. pályázati felhívás alapján új bölcsődét létesítsen a Gyomaendrőd Város
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Önkormányzata tulajdonát képező 5807/4 hrsz.-ú, természetben 5500 Gyomaendrőd, Selyem u. 101. szám alatti
ingatlanon.
Gyomaendrőd Város Önkormányzata és a Gyermekliget Óvodai Oktató Nonprofit Kft. 2009. november 6.-án bérleti
szerződést kötött 10 éves időtartamra, melynek tárgya: a „Szociális alapszolgáltatások és gyermekjóléti
alapellátások infrastrukturális fejlesztése” c. nyertes pályázat útján megvalósuló új bölcsőde felülépítmény bérlete,
amely 2019. november 6. napjával lejár.
A Szerződő Felek jelen megállapodás előzményeként rögzítik, hogy közös céljuk, hogy a 20 férőhelyes bölcsőde
működéséhez az ingatlan vagyon biztosítva legyen.
Felek jelen használati megállapodást a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény (Nvtv.), valamint a
Gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény alapján kötik.
A fenti előzmények figyelembevételével a Felek az alábbi megállapodást kötik.
1. Az Önkormányzat kizárólagos tulajdonát képezi a Gyomaendrőd, belterület a 5807/4. hrsz.-ú természetben 5500
Gyomaendrőd, Selyem út 103/1. szám alatti ingatlan területén lévő 20 férőhelyes, 214,58 m2 hasznos alapterületű
bölcsőde épület.
2. Szerződő felek rögzítik, hogy a bölcsőde épülete a Gyermekliget Óvodai Oktató Nonprofit Kft. nyilvántartásában
van felfektetve. Az ingatlant az Önkormányzat a bérleti szerződés létrejöttének napjával veszi nyilvántartásban, a
létrejövetel napján érvényes értéken a Kft. pedig ugyanezen nappal vezeti ki nyilvántartásából. Az ingatlan a
létrejövetel napján érvényes bruttó, nettó, elszámolt értékcsökkenésének az értékéről a Kft. a létrejövetel napját
követő 15 napon belül tájékoztatja az Önkormányzatot.
3. Szerződő felek rögzítik, hogy a Gyermekliget Óvodai Oktató Nonprofit Kft. feladatainak ellátásához a tulajdonos a
kétszintes 214,58 m2 hasznos alapterületű bölcsőde épület ingyenes használatát biztosítja bölcsőde működtetése
önkormányzati közfeladat ellátása céljából.
4. Szerződő felek megállapodnak továbbá, hogy a használó köteles írásban a fenntartói jogának megszűnéséről 8
napon belül értesíteni a tulajdonost.
5. A tulajdonos az 1. pontban leírt vagyont kizárólag a bölcsőde működtetése közfeladat ellátása céljából adja
használatába.
6. A használat joga a Gyermekliget Óvodai Oktató Nonprofit Kft.-t 2019. november 7. napjától 2024 év december 31.
napjáig határozott időtartamban illeti meg.
7. Szerződő felek rögzítik, hogy 1. pontban részletezett bölcsőde épület a használó birtokában van, ezért nem
szükséges a külön birtokba adás. Az épület használata során az áram, a gáz és víz, szennyvíz közművek díjait a
szolgáltatók a szolgáltatási szerződések alapján a használónak számlázzák.
8. A használó az ingatlanon építési-átalakítási munkálatokat csak a tulajdonos előzetes írásos hozzájárulása alapján
végezhet, ide nem értve a szokásos javítási, karbantartási munkákat.
9. 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.
10. 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.
11. A Használó jelen megállapodás megszűnésekor
rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban visszaadni.

vagy

felbontásakor

köteles

a

vagyonelemeket

12. A megállapodás az alábbi esetekben szűnik meg:
a) a használó fenntartói joga a bölcsőde 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;
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- a használó a vállalt bölcsőde működtetés közfeladatot nem látja el;
- az Nvtv. 11. § (12) bekezdésében meghatározott ok.
13. A megállapodás megszűnése esetén a használó köteles a birtokában lévő 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
ingatlant állapotfelmérés mellett legalább az átadás kori műszaki állapotában köteles visszaadni.
14. A jelen megállapodás körében kapcsolattartó személyek:
A tulajdonos részéről:

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

A használó részéről:

- név: …
- cím: ...
- e-mail cím: …
- telefon: ….

15. 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.
16. 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 jelen megállapodás szövegét jóváhagyta, és felhatalmazta a
képviselőket annak aláírására.
…………, 2019. ……………..…

Toldi Balázs
polgármester
Gyomaendrőd Város Önkormányzat

Szabó Istvánné
Gyermekliget Óvodai Oktató Nonprofit Kft.

ellenjegyzem:
................................................................................................
Pap-Szabó Katalin jegyző
A Képviselő-testület felhatalmazza Toldi Balázs polgármestert a megállapodás megkötésére
Határidők, felelősök:
Határidő: 2019. 10. 31.
Felelős: Toldi Balázs
Hivatali felelős: Csényi István
2. döntési javaslat
"Pályázati önerő megfizetése"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Önkormányzati vagyoni ügyek
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2009. november 6.-án kelt bérleti szerződés 18.
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pontjában vállalt kötelezettség alapján a Gyermekliget Óvodai Oktató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
(székhely: 5502 Gyomaendrőd, Sugár út 53/1.) részre az 5500 Gyomaendrőd, Selyem út 103/1. szám alatti
telephelyén a „Szociális alapszolgáltatások és gyermekjóléti alapellátások infrastrukturális fejlesztése” című projekt
keretében a bölcsőde megvalósításakor a Kft.-ét terhelő 10 %-os önerőt, a közölt 6.987.223.-Ft összeget megfizeti
az alábbi feltételekkel.
1. Az önerő igazolása bizonylatokkal.
2.
A bölcsőde épület kivezetése a Kft. nyilvántartásából, az érvényes bruttó, nettó, elszámolt értékcsökkenés
adatok átadása az Önkormányzatnak.
Az önerő kifizetésének forrása: a 2019. évi költségvetésről szóló 4/2019. (II. 15.) önkormányzati rendelet 8.
mellékletének 83. sorában elkülönített keret.
Határidők, felelősök:
Határidő: 2019. 12. 31.
Felelős: Toldi Balázs
Hivatali felelős: Csényi István
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9. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület
2019. augusztus 29-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:

Bérleti szerződés hosszabbítása
Csényi István
Toldi Balázs polgármester

Véleményező bizottság:

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

Tisztelt Képviselő-testület!
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő – testülete a Gyomaendrőd, Fő út 42. szám alatti (6312 hrsz.)
ingatlant határozott időtartamra, 1 évre bérbe adta a Hétszínvirág-Tüskevár Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Betéti
Társaság (székhely: 5502 Gyomaendrőd, Fő út 67.) részére szociális szolgáltatások és ellátások közfeladat
ellátásához telephely biztosítása céljára.
A bérleti szerződés 2019. november 15. napjával lejár.
A Betéti Társaság kérelemmel fordult a Képviselő-testülethez. A Társaság a bérleti jogviszony 5 évvel történő
meghosszabbítását, illetve a bérleti díj mérséklését kéri, amely jelenleg 40.000,-Ft/hónap+ÁFA.
A Betéti Társaság a bérleti szerződésben vállalt kötelezettségeit maradéktalanul teljesíti.
Az előterjesztés mellékletét képező kérelem részletezi a Társaság tevékenységét a helyiségek használati funkcióját.
A társaság a Gyomaendrőd Város Önkormányzatával kötött feladat-ellátási szerződés alapján tanyagondnoki
szolgáltatást nyújt a III. számú körzetben, valamint az Önkormányzat hozzájáruló nyilatkozata alapján házi
segítségnyújtást végez a település egészére kiterjedően.
A szerződés hosszabbítás jogszabályi feltételei az alábbiak.
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.
A Társaság által nyújtott szolgáltatások a helyi önkormányzatokról szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a
továbbiakban: Ötv.) 13. § (1) bekezdése 8a. pontja alapján a szociális szolgáltatások és ellátások kategóriájába
tartozik, amely az Önkormányzat feladata és közfeladat-ellátásnak minősül.
A közfeladat-ellátáshoz kapcsolódó ingatlan bérbeadása nem minősül versenyeztetési eljárás köteles
ügyletkötésnek a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 11. § (17) bekezdés b) pontjában foglaltak
értelmében.
A fentiek alapján javasoljuk a bérleti jogviszony 5 évvel történő meghosszabbítását.
Az 5 éves jogviszony időtartamára az önkormányzati helyiségek, illetve ingatlanok bérleti díj módosítási gyakorlatát
javasoljuk meghatározni, mely szerint annak mértéke a KSH által közölt éves fogyasztói árindex figyelembevételével
évente újra megállapításra kerül.
Kérem a Képviselő-testülettől az előterjesztés megtárgyalását és a döntési javaslat elfogadását.
Döntéshozói vélemények
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai,
Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság

A Bizottság javasolja a bérleti szerződés meghosszabbítását 5
évre a határozati javaslatban foglalt feltételek mellett.

Városfenntartó, Környezetvédelmi és
Mezőgazdasági Bizottság

A Bizottság javasolja a bérleti szerződés meghosszabbítását 5
évre a határozati javaslatban foglalt feltételek mellett.

Döntési javaslat
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"Bérleti szerződés módosítás"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Önkormányzati vagyoni ügyek
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő – testülete a Gyomaendrőd, Fő út 42. szám alatti (6312 hrsz.)
ingatlanra a Hétszínvirág-Tüskevár Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Betéti Társasággal (székhely: 5502
Gyomaendrőd, Fő út 67.) 2018. november 15. napján kötött bérleti szerződést 5 évvel meghosszabbítja szociális
szolgáltatások és ellátások közfeladat ellátásához telephely biztosítása céljára.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő – testülete felhatalmazza a polgármestert az alábbi szerződés
módosítás aláírására és a szükséges nyilatkozatok megtételére.
Bérleti szerződés
módosítása

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

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

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

Hétszínvirág-Tüskevár Szolgáltató Nonprofit Közhasznú
Betéti Társaság
5502 Gyomaendrőd, Fő út 67.
04-09-008746
22552859-1-04
Havelda János Ügyvezető
53200125 - 11062464

mint bérlő, a továbbiakban: Bérlő
között a mai napon és helyen a 2018. november 15-én kelt az 5502 Gyomaendrőd, Fő út 42. szám alatt található
ingatlan bérletére létrejött szerződés módosításának tárgyában a következő feltételek mellett:
1. Felek közös megegyezés alapján a 6312 hrsz.-ú ingatlanra 2018. november 15.-én kötött bérleti szerződés VI.1.
pontjában meghatározott bérleti jogviszony időtartamát 2019. november 16. napjától kezdődően 5 évvel
meghosszabbítják 2024. november 15. napjáig.
2. Felek közös megegyezés alapján a bérleti szerződés III.1. pontját az alábbiakra módosítják
„III.1. Felek a Bérlemény bérleti díját 40.000,- Ft/hó+Áfa, azaz: Negyvenezer forint/hó+Áfa összegben állapítják
meg. A bérlemény használatával felmerülő közüzemi díjakat az V.4. pontban leírtak szerint kell megfizetni. Bérlő
tudomásul veszi, hogy a bérleti díj mértéke a KSH által közölt éves fogyasztói árindex, figyelembevételével évente
újra megállapításra kerül. A módosított bérleti díj tárgyév január 1-től esedékes.”
3. A szerződés módosítás a 2018. november 15. napján megkötött bérleti szerződés egyéb rendelkezéseit nem
érinti, azokat változatlanul hatályban tartja.
Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. rendelkezései az irányadók.
Jelen bérleti szerződés módosítás megkötéséhez Gyomaendrőd Város Képviselő – testülete …/2019.(VIII.29.)
határozatával hozzájárult
Alulírott szerződő felek jelen bérleti szerződés módosítást elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal
mindenben megegyezőt, jóváhagyólag írták alá.
Gyomaendrőd, 2019. …
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…………………………………………..

…………………………………………..

Toldi Balázs
Gyomaendrőd Város Önkormányzata
polgármester
Bérbeadó

Havelda János
Hétszínvirág-Tüskevár Szolgáltató Nonprofit Közhasznú
Betéti Társaság
Bérlő

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

Pénzügyileg ellenjegyzem:
……………………………..
Szilágyiné Bácsi Gabriella
pénzügyi osztályvezető

Határidők, felelősök:
Határidő: 2019. 10. 31.
Felelős: Toldi Balázs
Hivatali felelős: Csényi István
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10. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület
2019. augusztus 29-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:

Piac, mérlegkezelés és vásárok rendezésére kijelölt ingatlanok bérbeadása
Csényi István
Toldi Balázs polgármester

Véleményező bizottság:

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

Tisztelt Képviselő-testület!
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő – testülete 594/2014.(XII.18.) Gye. Kt. határozata alapján a piaci-,
mérlegkezelési-, és a vásárok rendezésére kijelölt területeket és az azokhoz kapcsolódó tevékenységet 2015. év
január hó 1. napjától 2019 év december 31. napjáig bérbe adta Markt-Plus Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt
Felelősségű Társaságnak. A tevékenység folytatására bérbe adott ingatlanok az alábbiak.
1.
2.
3.
4.

Pásztor J. utcai piac (2937/40 hrsz.),
Damjanich utcai piac (5008/1 hrsz.),
Gyoma vasútállomás mázsaház (3743/6 hrsz.),
Endrődi vásártér és mázsaház (5159/18 hrsz.).

A Képviselő-testület a bérleti díj összegén a piacok gyér forgalma miatt az elmúlt 10 évben minimálisan változtatott.
A 2015. évben kötött szerződésben meghatározott bérleti díj 208.000,-Ft/hónap+ÁFA volt. A bérleti díj mértéke
évente az éves fogyasztói árindex figyelembevételével került módosításra, amely 2019. évben 214.000,Ft/hónap+ÁFA.
A gyomai piac korszerűsítése a TOP-1.1.3-16-BS1-2017-00005 projekt keretén belül 2019. évben megvalósításra
kerül. A Damjanich utcai piac területe csökkent a szomszédos háziorvosi szolgálat és az ügyelet rendelkezésére álló
parkolóhelyek bővítése miatt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának vagyonáról és a vagyontárgyak feletti rendelkezési jog gyakorlásának
szabályairól szóló 10/2018. (II. 27.) önkormányzati rendelet 11. § rendelkezései alapján az önkormányzati vagyon
hasznosítása versenyeztetési eljárás útján a legmagasabb összegű ellenszolgáltatás, vagy összességében a
legelőnyösebb ajánlat értékelési szempontja alapján történik.
Az ingatlanok bérbeadására a versenyeztetési szabályzat alapján a nyílt árverseny lefolytatását javasoljuk.
A piacok forgalmában nem várható növekedés. Gyakorlatilag a piacok közül csak a gyomai van megtartva
rendszeresen a szombati napokon, a többin éves szinten esetenkénti árusítás van. Az állat- és kirakodóvásár évente
egy - két alkalomra csökkent. A piacok és vásárok fenntartási kiadásai (energia, karbantartás stb.) és a
jogszabályokban előírt feltételek biztosításának kiadásai mellett az endrődi piac és vásártér üzemeltetése nem
gazdaságos.
A fent leírtak alapján, illetve az eredményes pályáztatás érdekében induló bérleti díj mértékére a 110.000,Ft/hónap+ÁFA összeget javasoljuk meghatározni.
Kérem a Képviselő-testülettől az előterjesztés megtárgyalását és a döntési javaslat elfogadását.
Döntéshozói vélemények
Városfenntartó, Környezetvédelmi és
Mezőgazdasági Bizottság

A Bizottság javasolja a piacok versenyeztetés útján való
hasznosítását, a határozati javaslatban lévő kiírás feltételei
szerint.

Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai,
Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság

A Bizottság javasolja a piacok versenyeztetés útján való
hasznosítását, a határozati javaslatban lévő kiírás feltételei
szerint.

Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi
és Esélyegyenlőségi Bizottság

A Bizottság javasolja a piacok versenyeztetés útján való
hasznosítását, a határozati javaslatban lévő kiírás feltételei
szerint.
30

Döntési javaslat
"Versenyeztetési kiírás"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Önkormányzati vagyoni ügyek
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete nyílt árversenyt hirdet a Pásztor J. utcai piac (2937/40
hrsz.), Damjanich utcai piac (5008/1 hrsz.), Gyoma vasútállomás mázsaház (3743/6 hrsz.) és az Endrődi vásártér és
mázsaház (5159/18 hrsz.). ingatlanok, valamint a létesítményekhez kapcsolódó vásár-, piacrendezési, illetve
mérlegelési tevékenység tartós bérbeadás útján történő üzemeltetésére az alábbi versenyeztetési kiírás szerint.
VERSENYEZTETÉSI KIÍRÁS
Gyomaendrőd Város Önkormányzata nyílt árversenyt hirdet ingatlanok és a létesítményekhez kapcsolódó
vásár-, piacrendezési, illetve mérlegelési tevékenység
tartós bérbeadás útján történő üzemeltetésére
Az árversenyt kiíró megnevezése és székhelye:
Gyomaendrőd Város Önkormányzata
Cím: 5500 Gyomaendrőd, Selyem út 124.
Telefon: +36-66/386-122
Képviseli: Toldi Balázs polgármester
e-mail: onkormanyzat@gyomaendrod.hu
Az árverseny célja: a Pásztor J. utcai piac (2937/40 hrsz.), Damjanich utcai piac (5008/1 hrsz.), Gyoma
vasútállomás mázsaház (3743/6 hrsz.), Endrődi vásártér és mázsaház (5159/18 hrsz.). ingatlanok és a
létesítményekhez kapcsolódóvásár-, piacrendezési, illetve mérlegelési tevékenység bérbeadása egyfordulós
nyilvános árverseny útján.
Az árversenyt vezeti: Csényi István a Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal alkalmazottja.
Az árverseny kiírása, meghirdetése
A megkötendő szerződés típusa: Bérleti szerződés
Az árversenyen részt vehet:
1. Az árversenyen ajánlatot tehet.
1.1. Természetes személy.
1.2. Azon, a cégnyilvántartásba bejegyzett jogi személy, amely a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. tv. 3. §
(1) pontjában meghatározott átlátható szervezet.
1.3. Több társaság vagy természetes személy együttesen, amely a hatályos magyar jogszabályok értelmében
ingatlan tulajdonjogát megszerezheti.
1.4. Az árversenyen kizárólag az vehet részt, illetve az adhat képviseleti meghatalmazást, akinek a nevére az előleg
letétbe helyezésre került.
2. A szükséges igazolások.
2.1. Magánszemélyek esetében a személyazonosság igazolása, illetve képviselet esetén a meghatalmazás.
2.2. Az árversenyre jelentkező szervezetnek cégszerűen aláírt módon kell nyilatkoznia az Nvtv. 3. § (1) pontjában
foglaltakról, vagyis az átláthatóságról. A valótlan nyilatkozat alapján kötött szerződés semmis.
2.3. Cégek esetében az aláírásra és a képviseletre való jogosultság igazolása.
1. Bérleti díj
A bérleti díjra tett ajánlat nem lehet kevesebb nettó 110.000,- Ft/hó összegnél.
2. Az ingatlanokkal kapcsolatos tájékoztatás
2.1. Endrődi vásártér és mázsaház (5159/18 hrsz.). Kirakodó – és állatvásárok tartása alkalmas. A terület nincs
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ellátva szilárd burkolattal, rendszeres karbantartást, fűnyírást igényel. Az állatvásár területrész kerítéssel ellátott.
2.2. Damjanich utcai piac (5008/1 hrsz.). A piac kerítéssel körbezárt, aszfaltozott felületű. Az ingatlanon fedett
elárusító helyek vannak áramközmű bekötéssel, továbbá irodaépület vizesblokkal, melynek fűtése gázkonvektoros.
2.3. Gyoma vasútállomás mázsaház (3743/6 hrsz.). A mázsaház áramközművel ellátott. Éves szinten néhány
alkalommal van használatban.
2.4. Pásztor J. utcai piac (2937/40 hrsz.). Jelenleg fejlesztés alatt áll fedett árusító helyek kialakítása van
folyamatban. Az ingatlan kerítéssel körbezárt. Teljes közművel ellátott. Az ingatlanon irodaépület van, amely
rendelkezik vizes blokkal, fűtése központi gázkazánról radiátor hőleadókkal.
3. A bérleti jogviszony feltételei
3.1. A bérleti szerződés időtartama: 2020. január 1. napjától 5 év.
3.2. Bérlő az ingatlanokon az alábbiakban megjelölt tevékenységeket folytathatja, melyekhez az önkormányzat nem
biztosít támogatást:
1.
2.
3.
4.

piacok működtetése az endrődi, illetve a gyomai piactéren,
kirakodó – és állatvásárok tartása tizenegy alkalommal,
mázsaházak (gyomai, endrődi) üzemeltetése,
kiegészítő szolgáltatások:
(a)
hangos hirdetés a Pásztor J. úti piacon,
(b)
térítésmentes gombavizsgálat.

3.3. A nyertes ajánlattevőnek vállalnia kell az üzemeltetéséhez szükséges engedélyek megszerzését a bérleti
szerződés megkötését követő 30 napon belül. Amennyiben a nyertes ajánlattevő a bérleti szerződés aláírását követő
30 napon belül nem mutatja be a szükséges engedélyt, vagy nem a 3.2. pontban leírt tevékenységet végzi, akkor az
önkormányzat a szerződést rendkívüli felmondással jogosult megszüntetni.
3.4. A bérleti díjat előre, a tárgyhó 15. napjáig a bérbeadó által kibocsátott számla alapján határidőre kell megfizeti.
Bérbeadó 2020. évtől kezdődően az éves fogyasztói árindex figyelembevételével állapítja meg a következő évi
bérleti díj mértékét. A bérleti díj módosításának esedékessége a tárgyévet megelőző év november 30.
3.5. Az önkormányzat a bérlőnek nem biztosít támogatást a működéshez, valamint az ingatlanok fenntartásához. A
bérlőt terheli az összes jogszabályok által meghatározott működtetéssel kapcsolatos feltételek biztosítása.
4.6. A Bérlő köteles a birtokba adás napjától gondoskodni a közműórák költségviselőként, saját nevére történő
átírásáról. Az Ingatlanok közüzemi díjait a Bérlő a költségviselőként nevére átírt közüzemi szerződések alapján
határidőre fizeti meg közvetlenül a szolgáltatók részére.
4.7. Bérlő az ingatlanokon a bérleti jogviszony időtartama alatt csak a Bérbeadó írásos engedélye alapján végezhet
átalakítási, fejlesztési munkákat.
4.8. A nyertes ajánlattevőnek szerepelnie kell a köztartozásmentes nyilvántartásban és nem lehet jogerősen
megállapított helyi adótartozása
4. Az árverseny
4.1. Helye: Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal ülésterme (Gyomaendrőd, Selyem út 124.)
4.2. Ideje: 2019. szeptember 30. 1000 óra.
5. Árverseny biztosíték
5.1. A meghirdetett ingatlanokra 50.000,- Ft versenyeztetési biztosíték utalását – legkésőbb 2019. szeptember 30.án 9 óráig - el kell indítani az Békés Takarék Szövetkezetnél vezetett 53200125-11062402 számlára, és annak
bizonylat másolatát az ajánlatához kell csatolni.
5.2 Az árverseny során azon ajánlattevők, akik nem nyertek, azoknak a befizetett biztosíték visszautalásra kerül, az
eredmény megállapítását követő 3 napon belül. A nyertes ajánlattevő döntése alapján szintén kérheti a biztosíték
visszautalását, vagy annak beszámítását a bérleti díjba.
6. Az árverseny győztese: aki a legmagasabb bérleti díjara tesz ajánlatot.
7. A Kiíró felhívja a figyelmet arra, hogy az ajánlattevő az 1. pontban rögzítettektől alacsonyabb mértékű
bérleti díjra nem tehet ajánlatot. Az az ajánlat, amelyik a fentiekben rögzítettnél kedvezőtlenebb
ellenszolgáltatás megajánlását tartalmazza, az érvénytelennek minősül.
8. A szerződéskötés egyéb feltételei
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8.1. Az árverseny nyertese a közlést követően 15 napon belül szerződést köt.
8.2. Ha az árverseny nyertesével a szerződés megkötése – a szerződéskötésre nyitva álló határidőben – meghiúsul,
vagy a szerződés aláírása után a nyertes a szerződést nem vagy nem szerződésszerűen teljesíti és ezért a kiíró a
szerződéstől eláll, vagy felmondja azt, úgy a kiíró jogosult a soron következő ajánlattevővel – azonos feltételek
mellett – szerződést kötni, vagy új árverést kiírni.
8.3. A nyertes ajánlattevő helyébe lépő ajánlattevővel csak akkor köthető szerződés, ha
a) az versenyeztetési kiírás erre lehetőséget adott, továbbá
b) az árverseny eredményének közlésekor a 2. és 3. helyre rangsorolt ajánlattevőt erről külön értesítették, továbbá
c) a szerződésnek a kiíró által történő – a 8.2 pontban foglalt okok miatti – felmondása vagy attól történő elállása
esetén a szerződéskötéstől számított 6 hónap még nem telt el.
9. A versenyeztetési kiírás megjelenik: a Gyomaendrőd Város honlapján (www.gyomaendrod.hu) illetve a
Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal hirdetőtábláján.
10. Az ingatlanokkal kapcsolatos felvilágosítást a Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal Városüzemeltetési
Osztályán lehet kérni (06 66 581 232), megtekintése munkanapokon 800 és 1400 között előre egyeztetett időpontban.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő – testülete
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a Toldi Balázs Polgármestert a bérleti
szerződés megkötésére és a szükséges jognyilatkozatok megtételére.
Határidők, felelősök:
Határidő: 2019. 10. 31.
Felelős: Toldi Balázs
Hivatali felelős: Csényi István
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11. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület
2019. augusztus 29-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:

A gyomaendrődi 02819/1 hrsz.-ú ingatlan értékesítése
Csényi István
Toldi Balázs polgármester

Véleményező bizottság:

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

Tisztelt Képviselő-testület!
Szabó Edina és Szabó Gréta kérelmet nyújtottak be a Képviselő-testület felé. Szabó Edina és Szabó Gréta a
gyomaendrődi 9221 hrsz.-ú zártkerti ingatlan tulajdonosa az Önkormányzat tulajdonát képező 02819 hrsz.-ú
ingatlannal kapcsolatban a tulajdonviszonyok rendezését kérték, illetve szükség esetén az ingatlan megvásárlását.
Az előzetes egyeztetések alapján vízparti telek kialakítása lenne a céljuk, mivel a földhivatali nyilvántartásból
kiderült, hogy a telek jelenleg nem rendelkezik vízparttal.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete döntött [92/2018. (II. 26.) Gye. Kt. határozat] arról,
hogy a mellékelt vázrajz szerint telekalakítással létrejött 02819/1 hrsz.-ú 134 m2 nagyságú területet kijelöli
értékesítésre 1.500 Ft/m2 fajlagos vételáron azzal, hogy a Képviselő-testület az értékesítésről az ingatlannyilvántartásba való bejegyzésének jogerőre emelkedését követően dönt.
A földhivatali ingatlan-nyilvántartásban a telekalakítás átvezetésre került, amely jogerőre emelkedett. A
telekalakítással létrejött a 02819/1 hrsz.-ú 134 m2 területű 0,12 AK értékű, rét megnevezésű, valamint a 02819/1
hrsz.-ú 1739 m2 területű 1,51 AK értékű, rét megnevezésű ingatlan.
A területrész tulajdonrendezéséhez és a telekalakításához szükséges volt a megközelítés biztosítása. A
megközelítés a 9221 hrsz.-ú ingatlanon keresztül lehetséges útszolgalmi jog alapításával. A szolgalmi jog a
megosztással létrejött 02819/1 hrsz.-ú 134 m2 területű telek javára került bejegyzésre, a mellékelt vázrajz alapján.
A 02819/1 hrsz.-ú ingatlan értékesítését követően okafogyottá válik az útszolgalmi jog fenntartása, ezért azt meg kell
szüntetni, illetve töröltetni kell az ingatlan-nyilvántartásból.
A helyi szabályozásnak megfelelően az ingatlan értékesítése előtt értékbecslés készült, amely az előterjesztés
mellékletét képezi. Az értékbecslés a becsült forgalmi értéket nettó 171.000,-Ft összegben határozta meg.
A 114 m2 nagyságú vízparti rét művelési ágú ingatlan kivonás után összevonható a 9221 hrsz.-ú zártkerttel, így
annak értéke fog növekedni valamelyest. Ezért a becsült forgalmi érték a Gyomaendrődőn hirdetett vízparti üdülő
övezetben lévő ingatlanok árai alapján lett meghatározva.
A 134 m2 nagyságú területrész értékesítésével nem éri hátrány az Önkormányzatot. A 9221 hrsz.-ú ingatlan is a
szomszédos ingatlanokkal hasonló módon rendelkezni fog vízparttal.
A kérelmezők a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvény értelmében a föld
tulajdonjogát megszerezhetik.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának vagyonáról és a vagyontárgyak feletti rendelkezési jog gyakorlásának
szabályairól szóló 10/2018. (II. 27.) önkormányzati rendelet 10. § (2) bekezdés a) pontja alapján mellőzhető az
ingatlan versenyeztetés útján való értékesítése, mivel nem éri el az egyedi forgalmi érték a nettó 5 millió Ft összeget.
Kérem a Képviselő-testülettől az előterjesztés megtárgyalását és a döntési javaslat elfogadását.
Döntéshozói vélemények
Városfenntartó, Környezetvédelmi
és Mezőgazdasági Bizottság

A Bizottság javasolja a 02819/1 hrsz.-ú ingatlan értékesítését a
határozati javaslatban foglaltak szerint.

Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai,
Ellenőrző és Közbeszerzési
Bizottság

A Bizottság javasolja a 02819/1 hrsz.-ú ingatlan értékesítését. A
Bizottság módosító javaslatot fogadott el, amely alapján az ingatlan
nettó árát 250 ezer forint összegben jelölte meg.

34

Döntési javaslat
"Az ingatlan értékesítése"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Önkormányzati vagyoni ügyek
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 02819/1 hrsz. 134 m2 nagyságú, rét művelési ágú, 4.
minőségi osztályú ingatlant értékesíti nettó 250.000 Ft vételáron Szabó Edina 5500 Gyomaendrőd, Bartók Béla utca
30/1. szám és Szabó Gréta 5500 Gyomaendrőd, Mohácsi utca 12/1. szám alatti lakosoknak.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Gyomaendrőd Város Önkormányzatát illető a 9621
hrsz.-ú ingatlan 432 m2 területét terhelő útszolgalmi jogot megszünteti.
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza Toldi Balázs polgármestert, hogy az
adásvételhez, illetve az útszolgalmi jog törléséhez szükséges jognyilatkozatokat megtegye.
Határidők, felelősök:
Határidő: 2019. 10. 31.
Felelős: Toldi Balázs
Hivatali felelős: Csényi István
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INGATLAN ÉRTÉKBECSLÉSI
SZAKVÉLEMÉNY

A 02819/1 hrsz.-ú. Gyomaendrőd, Bónom-zugban található termőföld
becsült forgalmi értékének megállapításáról

Készült: 2019. július 31.

Készítette:

Csényi István
Ingatlanforgalmi szakértő
Törzslap száma: 72/07/1999
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AZ INGATLAN BECSÜLT FORGALMI ÉRTÉKE
Az értékbecslés célja: Gyomaendrőd Város Képviselő-testület részére az ingatlan értékesítése előtt a
becsült forgalmi érték a meghatározása.
A település általános bemutatása
Gyomaendrőd Békés megye északi részén fekvő, járásszékhely település. 1989. március elsején nyert
városi rangot, kisvárosi jellegű település, központi belterületből és két sűrűn lakott külterületből Öregszőlő és Nagylapos -, valamint egyéb tanyás térségből áll. A város külterületeivel együtt 30.394
km2-en terül el, melyből a belterület 1.120 km2. A település lakosságszáma: 13 806 fő.
Gyomaendrőd a Hármas-Körös déli oldalán elterülő település, közigazgatási területén jelentős
kiterjedésű védett természeti értékek találhatóak.
Gyomaendrőd alapvetően kiesik a fő hazai forgalmi folyosókról, ugyanakkor a város az országos
közúthálózat rendszerébe szervesen kapcsolódik, hiányzó térségi kapcsolata nincs. Az országos
közúthálózati kapcsolatot Békés megye két főútja, a 46. és a 443. számú másodrendű főutak
biztosítják Mezőberény-Békéscsaba, Mezőtúr, valamint Szarvas irányába. Mivel a nem megfelelő
minőségű és szolgáltatási szintű közúti infrastruktúra hátrányosan érinti a térség fejlődését, ezért az
alapvető cél a meglévő hálózati kapcsolatok javítása.
A városi tömegközlekedésnek két formája biztosított: vasúti, valamint autóbusz közlekedés. A
település a Budapest-Lökösháza vasúti fővonal mellett helyezkedik el, ehhez csatlakozik itt a VésztőSzeghalom-Gyomaendrőd vasúti mellékvonal. A vasútállomás, a pályaszerkezet felújítására és a
közúti aluljáró megépítésére az elmúlt években került sor, hogy megfeleljenek a 160 km/h sebesség
követelményeinek.
A településen biztosított a helyi autóbusz közlekedés, illetve helyközi járatokkal jól megközelíthetőek
a térség és a régió egyéb települései is.
A településen igen jelentős a kerékpáros közlekedés. A meglévő kerékpárút-hálózat kiépítése, illetve
folyamatos bővítése hozzájárul a biztonságos kerékpáros közlekedés megteremtéséhez.
A város területén a mezőgazdasági egyéni és társas vállalkozások biztosítják az itt élő lakosság
többségének a megélhetését. Az ipari területen megjelenik a cipő- és nyomdaipar, de számos egyéb
területen, így a faiparban, élelmiszer feldolgozóiparban található meghatározó számú vállalkozás. A
fejlődő és korszerűsödő kereskedelem és szolgáltatás egyes területeken európai színvonalú ellátást
kínál az itt élő emberek és átutazók számára.
A város legnagyobb munkaadója az önkormányzat, amely a gyermekjóléti, oktatási, szociális,
egészségügyi, sport- és kulturális területen nyújt megélhetést a helyi humán értelmiség számára és
korszerű szolgáltatást a város és térsége lakosságának.
A közfoglalkoztatás keretein belül az önkormányzat nemcsak a városüzemeltetési feladatok egy részét
végezteti el, hanem mezőgazdasági termelést folytat, továbbá helyben használható utcabútorokat is
készíttet.
Az Önkormányzat az Ipari Park létrehozásával és fejlesztésével sokat tett a gazdaság fejlesztése
érdekében, de sajnos így sincs elegendő munkahely a városban.
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1. Kiindulási adatok
A vizsgálathoz a rendelkezésemre ált:
 Az ingatlan-nyilvántartás adatai,
 térképvázlat.
Az elmúlt évtizedek földforgalmának hiányából adódóan nem alakulhatott ki az ún. "piaci földár",
nem áll rendelkezésre megfelelő objektív összehasonlítási alap, ezért a földérték jelenlegi
meghatározása csak közvetett módon, valamilyen kalkulációs módszerrel lehetséges. A hitelintézetek
hatékony működésének, valamint a földek jelzálogként történő elfogadásának is reálisan csak akkor
van lehetősége, ha a termőföldnek biztos piaca és adott pillanatban viszonylag pontosan
meghatározható ára lesz.
A földpiac sajátos jellegét hangsúlyozza annak vagyonmegőrző képessége, amely egyszerűen annak
tulajdonítható, hogy a termőföld nem amortizálódik el, értékét megtartja (sőt növelheti), tartós
megélhetési garanciát és bizonyos értelmében egzisztenciát jelent a tulajdonosának, illetve
használójának, ezért a földet eladó, vagy vásárló a legtöbb esetben a hosszabb távon kalkulálható
hozadékhoz igazítja a vételárat.
2. Az értékbecslés módszere és szempontjai
A TEGOVOFA (az Állóeszköz Értékelők Európai Csoportja GN1) által kiadott útmutató szerint a föld
-és egyéb ingatlanok- "piaci ára azt az árat jelenti, amely összegért egy vagyontárgyban való
érdekeltség méltányosan, magánjogi szerződés keretében az értékelés időpontjában várhatóan
eladható", feltételezve a következőket:
1. az eladó hajlandó az eladásra
2. az adásvételi tárgyalások lebonyolítására ésszerűen hosszú idő áll rendelkezésre
3. a tárgyalások időszakában az érték nem változik
4. a vagyontárgy értékesítése, meghirdetése megfelelő nyilvánossággal történt
5. az átlagostól eltérő, speciális vevői különajánlat figyelembevételére nem került sor.
A föld egy sor sajátossággal bír, így a földpiac is, és annak szabályozása is speciális. Szakértők
megítélése szerint a fejlett piacgazdaságokban is a különböző erőforrások közül a földpiac a leginkább
szabályozott. A földpiac állami szabályozottsága összefügg az ingatlanforgalom méretével,
szerkezetével, és az ott kialakult árakkal.
A vizsgált termőföld becsült forgalmi érték megállapításának alapja a piaci (forgalmi) érték, amely
háromféle módszerrel határoztam meg:
1. A piaci összehasonlító adatok elemzésén alapuló értékeléskor más, hasonló jellegű, adottságú,
hasonló környezetben elhelyezkedő ingatlanok forgalmi adatait vettem figyelembe.
2. A hozam-számításon alapuló értékelés az ingatlannal kapcsolatos üzleti tevékenység
jövedelemtermelő képességét állapítja meg.
3. Bérleti alapján számított becsült érték.
A földek értékét, piaci árát alapvetően meghatározza, hogy az adott földterületen milyen termékek
termelhetők, illetve milyen mennyiségi és minőségi összefüggés szerint alakul az egyes termékek
jövedelmezősége. Megállapítható, hogy a föld iránti kereslet tulajdonképpen származékos kereslet,
ami nem jelent mást, mint azt, hogy a földön termelhető termékek kereslete befolyásolja a föld iránti
keresletet és ezen keresztül annak árát. A közgazdászok szerint tehát a termőföld ára azért magas mert
a mezőgazdasági termékek ára magas. Mivel a föld kínálata rugalmatlan, a föld mindig annyiért kerül
használatba, amennyit a verseny juttat számára. A föld értéke tehát teljes mértékben a termék
értékékéből származik nem, pedig fordítva. A földön termelhető termékeket, és azok gazdaságosságát,
mennyiségét gyakorlatilag a föld minősége határozza meg, mely közvetlenül befolyásolja a föld árát.
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3. Az ingatlanok nyilvántartási adatai
Az ingatlan helye:
Helyrajzi szám:
Terület nagysága:
Tulajdoni hányad:
Művelési ága:
Bejegyzett jog:

Gyomaendrőd, Külterület, Bónom-zug
02819/1
114 m2, 0,12 AK
Kizárólagos önkormányzati tulajdon
Rét, 4. minőségi osztály
A szomszédos 9221 hrsz.-ú ingatlant terhelő útszolgalmi jog

4. Az ingatlan leírása
Az ingatlan az endrődi városrészt elhagyva a Mezőtúr irányába vezető 46 –os főútvonalról letérve a
Bónom-zugi holtág partján a 9221 hrsz.-ú zártkert folytatásaként helyezkedik el. A környezetében
hétvégi házak találhatóak.
A 02819/1 hrsz.-ú termőföld a MEPAR adatszolgáltatási rendszerben az ETHOH-K-17
blokkazonosítóval ellátott táblában található, melyre az alábbi jellemző adatok állnak rendelkezésre.
gazdasági év (frissítés dátuma)
támogatható terület
összes terület
KAT
Natura 2000
nitrátérzékeny terület
ÉTT
MTÉT
árvízjárta terület
VTT terület
VTT zóna
aszály érzékeny területek
túzokvédelmi (szántó) terület
kék vércse-védelmi (szántó) terület
alföldi madárvédelmi (szántó) terület
hegy- és dombvidéki madárvédelmi (szántó)
terület
túzokvédelmi (gyep) terület
alföldi madárvédelmi (gyep) terület
hegy- és dombvidéki madárvédelmi (gyep)
terület
nappali lepke-védelmi terület

2019 (2019-03-01)
0 ha
4.3787 ha
0
Nem
Nem
Dévaványa környéke ÉTT
Nem
Nem
Nem
Nem
Nem
Nem
Nem
Nem
Nem
Nem
Nem
Nem
Nem

5. Földterület értékelése
1. Hozamszámításon alapuló becsült forgalmi érték meghatározás.
A termőföld forgalmi értékének meghatározására az alábbi képlet szolgál:

ahol
Fté: a termőföld forgalmi értéke (Ft)
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Pj: a termőföld járadék jellegű jövedelme, melyet étkezési búza kg/AK egységben a Földművelésügyi
Minisztérium megyei bontásban közzétesz. Pj aktuális értékét az ingatlan saját AK értékének és a
közzétett értéknek a szorzata adja (étkezési búza kg)
B: az ingatlan közvetlen környezetében jellemzőnek tekinthető, étkezési búza kg/AK haszonbérleti díj
és az értékelt ingatlan saját aranykorona értékének szorzatából számított földhozadék (étkezési búza
kg)
p: az étkezési búzának az értékbecslést megelőző évben kialakult hazai tőzsdei átlagára (Ft/kg)
i: tőkésítési kamatláb
k: a földterület számított értékét módosító ismérvek összevont hatását kifejező korrekciós tényező
(százalékláb)
Pj = az adott megye földminőségéhez tartozó hozadék, járadék jellegű jövedelme (földjáradék
alakulás)
30,4 kg/Ak x 0,12 Ak/ha = 3,648 kg búza / ha
B = az ingatlan környezetében kialakul jellemző bérleti díj és a föld aranykorona értékének szorzat
60 kg/Ak x 0,12 Ak/ha = 7,2 kg búza / ha
p = az értékelést megelőző év tőzsdei búzaára Ft/kg egységáron
52.571.-Ft/to = 52,57 Ft/kg
i = tőkésítési kamatláb melynek meghatározásakor a mezőgazdaság
átlagos jövedelmezőségét és más ágazatok tőkeigényét kell figyelem
venni i = 4 %
Fté = (3,648+7,2) x 52,57 = 7.128.-Ft
2 * 0,04
2. Bérleti díjak alapján megállapítható földár.
Bérleti díj Ft/ha
Földár Ft/ha = -----------------------------Tőkésítési kamatláb
A tőkésítési kamatláb megválasztása nagymértékben meghatározza a számítások eredményeként a föld
árát. Az Európai Közösség országaiban a legkülönbözőbb tőkésítési kamatlábakat alkalmaznak mely
az 1 %-tól a 15 %-ig terjed, de a leggyakoribb mérték az 5 %-os tőkésítési kamatláb.
0,12 Ak x 60 kg búza/Ak/év x 52,57 Ft/kg búza = 378.-Ft/év
A fenti képlet alapján a bérleti díjakból az alábbi földár határozható meg:
378-Ft átlagos évi bérleti díj
-------------------------------------------- = 9.450.-Ft
4 %-os tőkésítési kamatláb
3. Piaci adásvételek alapján
Kifüggesztett adásvételek között nincs megfelelő összehasonlító adat.
A KSH adatközlése alapján 2018. évben Békés megyében a 17 AK/ha alatti termőföldek átlagára
1.048.000,-Ft/ha.
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A termőföld értékelése a fenti módszerekkel nem mutatja a reális piaci értéket. A 114 m2 nagyságú
vízparti rét művelési ág változtatással összevonható a 9221 hrsz.-ú zártkerttel, így annak értéke fog
növekedni valamelyest.
Ezért a becsült forgalmi értéket a Gyomaendrődőn hirdetett vízparti üdülő övezetben lévő ingatlanok
árai alapján határoztam meg.
Hely
Gyomaendrőd
Gyomaendrőd, Peresi holtág
Gyomaendrőd
Gyomaendrőd, Pap-zug
Gyomaendrőd, Bónom-zug

Terület
nagysága (m2)
841
806
880
824
1800

Ár (Ft)

Fajlagos ár
Ft/m2

4.400.000
1.900.000
2.400.000
1.500.000
4.900.000

5.232
2.357
2.727
1.820
2.722

ÖSSZEFOGLALÁS
Az előzőekben ismertetett értékelési módszerek alapján a termőföld becsült forgalmi értékét az
alábbiak szerint határoztam meg.
114 m2 x 1.500 Ft/m2 = 171.000,-Ft
Záradék
A megállapított becsült forgalmi érték nem tartalmazza általános forgalmi adót.
Az értékelési bizonyítvány egészként kezelendő, abból részletet kivenni, és azt önállóan értelmezni
nem lehet.
A jelen érték forgalmi érték megállapítás fél évig érvényes.
Az ingatlant, mint tiszta tulajdonú forgalomképes és a már részletezett művelés alóli kivonás, valamint
telekegyesítés lehetőségével értékeltem az értékbecslés időpontjában megismert állapotban.
Az átadott iratok tanulmányozásán túlmenően jogi természetű vizsgálatot (jogcím, vagyonjogok
érvényessége, stb.) nem folytattam. Az ingatlan forgalomképességének jogi eredetű korlátozásáról a
tulajdoni lapon bejegyzetteken túlmenően nincs tudomásom.
A földrészlet mezőgazdasági, agrotechnikai vizsgálatát nem végeztem.
Az értékelés a tények és adatok objektív mérlegelése, valamint a szakmai előírások és etikai normák
betartása mellett készült.

Gyomaendrőd, 2019. július 31.
Csényi István
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12. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület
2019. augusztus 29-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:

Gyomaszolg Ipari Park Kft. 2019. első félévi beszámolója
Csényi István
Toldi Balázs polgármester

Véleményező bizottság:

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

Tisztelt Képviselő-testület!
A Gyomaszolg Ipari Park Kft. elkészítette a 2019. június 30-ig terjedő időszak gazdálkodásáról szóló beszámolóját.
A beszámolót a Felügyelő Bizottság megtárgyalta és elfogadta.
A társaság első félévi gazdálkodásának adózott eredménye 2.688 eFt, az egy évvel korábbi 9.585 Ft veszteséggel
szemben.
A társaság eredmény tartaléka a 33.587 eFt. A saját tőke 189.085 eFt.
A társaság kötelezettségei összesen 7.839 eFt, a követelés állománya pedig 9.999 eFt.
Az első félév gazdálkodási adatait az előterjesztés mellékletét képező beszámoló részletesen taglalja.
Kérem a Képviselő-testülettől az előterjesztés megtárgyalását és az alábbi döntési javaslat elfogadását.
Döntéshozói vélemények
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési
Bizottság

A Bizottság javasolja a beszámoló
elfogadását.

Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság

A Bizottság javasolja a beszámoló
elfogadását.

Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi
Bizottság

A Bizottság javasolja a beszámoló
elfogadását.

Döntési javaslat
"Beszámoló elfogadása"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Önkormányzati vagyoni ügyek
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a Gyomaszolg Ipari Park Kft. 2019. első félév
gazdálkodásáról készített beszámolóját.
Határidők, felelősök:
Határidő: 2019. 08. 29.
Felelős: Toldi Balázs
Hivatali felelős: Csényi István
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13. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület
2019. augusztus 29-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező bizottság:

Gyomaközszolg Kommunális Közszolgáltató Nonprofit Kft. 2019. első félévi
beszámolója
Csényi István
Toldi Balázs polgármester
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság,
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság, Ügyrendi,
Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
A Gyomaközszolg Kommunális Közszolgáltató Nonprofit Kft. végelszámolása 2019. január 1. napjával
megkezdődött.
A társaság legfőbb tevékenységi köre a hulladékgazdálkodás megszűnt. A tevékenység ellátásához szükséges
eszközök értékesítésre kerültek. A munkavállalók munkaviszonya megszüntetésre került, de mindenki új szerződést
kötött a Global Refuse Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társasággal.
A fennmaradó tevékenységek, gyepmesteri telep üzemeltetése, települési folyékonyhulladék gyűjtés, 2019. március
1. napjától a Zöldpark Gyomaendrőd Nonprofit Kft-hez kerültek át a hozzátartozó eszközökkel és személyzettel.
A Társaság végelszámolása során a Nemzeti Adó és Vámhivatal a 2018. év majd a 2019. 01.01-től 2019. 05. 20-ig
terjedő időszak átfogó ellenőrzését végezte el. Az ellenőrzés hiányosságot nem tárt fel. A végelszámolás a
cégbíróság cégnyilvántartásból való törlő határozatával zárul le.
A Gyomaközszolg Kommunális Közszolgáltató Nonprofit Kft. benyújtotta a Képviselő–testület elé a 2019. május 20.
napjával elkészített zárómérlegét, valamint a végelszámolásról adatot szolgáltatott, melyek az előterjesztés
mellékletét képezik.
A zárómérleg alapján a Társaság mérleg szerinti adózott eredménye 259 ezer Ft veszteség. Az eszközök és
források egyező összege 49.217 ezer Ft.
A végelszámoláshoz kapcsolódóan a lakossági kintlévőségekből tulajdonosi döntés alapján a 10.000,- Ft alatt lévő
tartozások, melyek a NAV részére nem átadhatók leírásra kerültek 1.994,- eFt összegben.
Kérem a Képviselő-testülettől az előterjesztés megtárgyalását és a döntési javaslat elfogadását.
Döntéshozói vélemények
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési
Bizottság

A Bizottság javasolja a beszámoló
elfogadását.

Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság

A Bizottság javasolja a beszámoló
elfogadását.

Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi
Bizottság

A Bizottság javasolja a beszámoló
elfogadását.

Döntési javaslat
"Beszámoló tudomásulvétele"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Önkormányzati vagyoni ügyek
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete tudomásul veszi a Gyomaközszolg Kommunális
Közszolgáltató Nonprofit Kft. végelszámolásról készített beszámolót.
Határidők, felelősök:
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Határidő: 2019. 08. 29.
Felelős: Toldi Balázs
Hivatali felelős: Csényi István
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14. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület
2019. augusztus 29-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező bizottság:

Zöldpark Gyomaendrőd Nonprofit Kft. 2019. első félévi 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 Zöldpark Gyomaendrőd Nonprofit Kft. elkészítette a 2019. június 30-ig terjedő időszak gazdálkodásáról szóló
beszámolóját. A Felügyelő Bizottság a beszámolót megtárgyalta és javasolja annak elfogadását.
A társaság gazdálkodásának 1-6. hónap adózás előtti eredménye 5.995 ezer Ft.
A 2019. évre tervezett bevételek (163.900 ezer Ft) 48 %-ka, a kiadásoknak (162.850 ezer Ft) pedig 44 %-ka
teljesült. A beszámoló táblázatba foglaltan részletezi tevékenységenként a bevételeket és kiadásokat, kiemelve az
önkormányzati támogatás mértékével. A beszámoló kitér az egyes tevékenységek negatív eredményeinek az okaira.
Az 1-6. hónap gazdálkodási adatait az előterjesztés mellékletét képező beszámoló részletesen taglalja.
Kérem a Képviselő-testülettől az előterjesztés megtárgyalását és az alábbi döntési javaslat elfogadását.
Döntéshozói vélemények
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési
Bizottság

A Bizottság javasolja a beszámoló
elfogadását.

Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság

A Bizottság javasolja a beszámoló
elfogadását.

Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi
Bizottság

A Bizottság javasolja a beszámoló
elfogadását.

Döntési javaslat
"Beszámoló elfogadása"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Önkormányzati vagyoni ügyek
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a Zöldpark Gyomaendrőd Nonprofit Kft.
2019. 1-6. hónap gazdálkodásáról készített beszámolóját.
Határidők, felelősök:
Határidő: 2019. 08. 29.
Felelős: Toldi Balázs
Hivatali felelős: Csényi István
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15. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület
2019. augusztus 29-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:

Gyomaendrődi Liget Fürdő Nonprofit Kft. 2019. első félévi beszámolója
Csényi István
Toldi Balázs polgármester

Véleményező bizottság:

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

Tisztelt Képviselő-testület!
A Gyomaendrődi Liget Fürdő Nonprofit Kft. elkészítette a 2019. június 30-ig terjedő időszak gazdálkodásáról szóló
beszámolóját. Az előterjesztés készítés időpontjáig a Felügyelő Bizottság véleménye még nem állt rendelkezésre, a
Képviselő-testületi ülésre beterjesztésre kerül.
A társaság gazdálkodásának 1–6. hónap adózás előtti eredménye -4.395 eFt az egy évvel korábbi -9.321 eFt-al
szemben.
A teljes árbevétel az előző év hasonló időszakához képest 23,32 %-kal nőtt. Ezen belül az eladott fürdő- és
rendezvénybelépők árbevétele 40,37 %-kal (8 millió forinttal), a gyógyászatnak 5,23 %-kal (664 ezer forinttal), a
szálláshelynek pedig 48,83 %-kal (2,2 millió forinttal) növekedett az árbevétele az év egy évvel korábbihoz képest.
Az árbevétellel szemben a költségek alakulását a beszámoló részletezi.
A társaság a 27 millió forintos működési célú önkormányzati támogatást felhasználta. A beszámoló megállapítja,
hogy jelentős bér- és járulék költség növekedésből adódóan az idei évben előreláthatóan plusz támogatásra lesz
szükség a fürdő zavartalan működése érdekében.
Az 1-6. hónap gazdálkodási adatait az előterjesztés mellékletét képező beszámoló részletesen taglalja.
Kérem a Képviselő-testülettől az előterjesztés megtárgyalását és az alábbi döntési javaslat elfogadását.
Döntéshozói vélemények
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési
Bizottság

A Bizottság javasolja a beszámoló
elfogadását.

Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság

A Bizottság javasolja a beszámoló
elfogadását.

Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi
Bizottság

A Bizottság javasolja a beszámoló
elfogadását.

Döntési javaslat
"Beszámoló elfogadása"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Önkormányzati vagyoni ügyek
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a Gyomaendrődi Liget Fürdő Nonprofit Kft.
2019. 1–6. hónap gazdálkodásáról készített beszámolóját.
Határidők, felelősök:
Határidő: 2019. 08. 29.
Felelős: Toldi Balázs
Hivatali felelős: Csényi István
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16. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület
2019. augusztus 29-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:

Regionális Hulladékkezelő Kft. 2019. első félévi beszámolója
Csényi István
Toldi Balázs polgármester

Véleményező bizottság:

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

Tisztelt Képviselő-testület!
A Regionális Hulladékkezelő Kft. elkészítette a 2019. június 30-ig terjedő időszak gazdálkodásáról szóló
beszámolóját. A beszámolót a Taggyűlés megtárgyalta.
A beszámoló az előterjesztés mellékletét képezi.
A Taggyűlés döntött továbbá Hamza Zoltán ügyvezető megbízatásának hosszabbításáról, illetve a 2019. évi üzleti
terveben betervezett és egy évre elfogadott bérleti díj mértékéről.
Az első félévben a 69,7 millió forintos bevétel mellett a költségek és ráfordítások 62,1 millió forint összegben
teljesültek.
A taggyűlés az ügyvezető megbízatását 5 évvel hosszabbította meg.
A 2019. évi üzleti terveben betervezett és egy évre elfogadott bérleti díj mértékét 5 millió Ft+ÁFA összegben
határozta meg.
Kérem a Képviselő-testülettől az előterjesztés megtárgyalását és az alábbi döntési javaslat elfogadását.
Döntéshozói vélemények
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési
Bizottság

A Bizottság javasolja a beszámoló
elfogadását.

Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság

A Bizottság javasolja a beszámoló
elfogadását.

Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi
Bizottság

A Bizottság javasolja a beszámoló
elfogadását.

1. döntési javaslat
"Beszámoló tudomásulvétele"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Önkormányzati vagyoni ügyek
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete tudomásul veszi a Regionális Hulladékkezelő Kft.
2019. első félév gazdálkodásáról készített beszámolóját.
Határidők, felelősök:
Határidő: 2019. 08. 29.
Felelős: Toldi Balázs
Hivatali felelős: Csényi István
2. döntési javaslat
"Ügyvezető megbizatása"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Önkormányzati vagyoni ügyek
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A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete tudomásul veszi a Taggyűlés 9/2019.(VI. 28.) számú
határozatát, mely szerint a Regionális Hulladékkezelő Kft. ügyvezető állását Hamza Zoltán 5561 Békésszentandrás,
Kisfaludy u. 19. sz. alatti lakos tölti be 2019. július 1. napjától 2024. június 30. napjáig 5 év időtartamra,
munkaviszony keretében 500.000 Ft/hó bruttó bérrel.
Határidők, felelősök:
Határidő: 2019. 08. 29.
Felelős: Toldi Balázs
Hivatali felelős: Csényi István
3. döntési javaslat
"Bérleti díj"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Önkormányzati vagyoni ügyek
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete tudomásul veszi a Taggyűlés 10/2019.(VI. 28.) számú
határozatát, mely szerint a 2019. évi üzleti terveben betervezett és egy évre elfogadott bérleti díj mértéke 5 millió
Ft+ÁFA.
Határidők, felelősök:
Határidő: 2019. 08. 29.
Felelős: Toldi Balázs
Hivatali felelős: Csényi István
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17. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület
2019. augusztus 29-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:

Gyomaendrődi Földkezelő Kft. 2019. első félévi beszámolója
Csényi István
Toldi Balázs polgármester

Véleményező bizottság:

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

Tisztelt Képviselő-testület!
Gyomaendrődi Földkezelő Kft. elkészítette a 2019. első félévi gazdálkodási beszámolóját.
A társaság Felügyelő Bizottsága megtárgyalta a beszámolót.
Az előterjesztés tartalmazza azt a várható mérleget és eredmény-kimutatást is, amelyben már szerepel a 2018. évi
földalapú támogatás teljes összege is. A Kft. eredménye -1.479.000,- Ft. A negatív eredményt az okozza, hogy a
megítélt 2019. évi földalapú támogatás teljes összegét még nem kapta meg a Kft. Az év végéig várható
támogatással együtt az eredményt a korábbi évekhez hasonlóan pozitív lesz.
A termelési évben az időjárási viszonyok jelentősen befolyásolták a gazdálkodást.
A Társaság a Natura 2000 mezőgazdasági területeknek nyújtott kompenzációs támogatások (vp natura 2000 gyep)
felhívásra pályázatot nyújtott be a 32,17 ha-os gyep művelésére. A pályázat eredményéről még nincs információ.
Kérem a Képviselő-testülettől az előterjesztés megtárgyalását és az alábbi döntési javaslat elfogadását.
Döntéshozói vélemények
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési
Bizottság

A Bizottság javasolja a beszámoló
elfogadását.

Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság

A Bizottság javasolja a beszámoló
elfogadását.

Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi
Bizottság

A Bizottság javasolja a beszámoló
elfogadását.

Döntési javaslat
"Beszámoló elfogadása"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Önkormányzati vagyoni ügyek
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete javasolja a Taggyűlésének a Gyomaendrődi
Földkezelő Kft. 2019. első félévi gazdálkodási beszámolójának az elfogadását.
Határidők, felelősök:
Határidő: 2019. 08. 29.
Felelős: Toldi Balázs
Hivatali felelős: Csényi István
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18. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület
2019. augusztus 29-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:

Beszámoló a lakossági járda felújítási pályázatokról
Cselei Tamás
Toldi Balázs polgármester

Tisztelt Képviselő-testület!
A Képviselő-testület 2017-ben, 2018-ban és 2019-ben is elfogadta és kihirdette a „Lakossági járda felújítási”
pályázatot. A pályázat meghirdetésétől az előterjesztés készítéséig összesen 85 db pályázati adatlap érkezett be. A
beérkezett pályázatokból 3 db pályázat tartalmi hiba miatt elutasításra került, 10 pályázó pedig a magvalósítási
szakaszban visszavonta pályázatát, kettő esetben pedig nem teljesítette a pályázó a támogatási szerződésben
leírtakat, a kivitelezés nem valósult meg.
A meghiúsult kivitelezések esetében a szükséges jogi intézkedések megtörténtek és végrehajtás került megindításra
a pályázó részére átadott építési anyagok értékének megtérítése érdekében.
A fennmaradó 70 db eredményes pályázatból már 58 pályázati helyszínen megtörtént a kivitelezés, ami 1130 méter
új járdát eredményez. Jelenleg még 12 helyszínen nem történt meg, vagy folyamatban van az új járdák
megvalósítása, ez összesen 228 métert fed le.
Szélesség
Megvalósult járda építések
(m)
Hosszúság (m)
Gyomaendrőd, Polányi Máté u. 35.
1
20
Gyomaendrőd, Akác u. 8.
1
12
Gyomaendrőd, Akác u. 10
1
9
Gyomaendrőd, Somogyi B. u. 3.
1
25
Gyomaendrőd, Somogyi B. u. 5.
1
25
Gyomaendrőd, Hősök útja 5/1
1
6
Gyomaendrőd, Vörösmarty u.11.
1
50
Gyomaendrőd, Hősök útja 50
1
3
Gyomaendrőd, Kiss Bálint u. 3
1,4
24
Gyomaendrőd, Bajcsy Zs. út 19.
1,1
9
Gyomaendrőd, Babits út 23.
1,4
19
Gyomaendrőd, Babits út 25.
1,4
4
Gyomaendrőd, Kőrösi Csoma Sándor u. 49.
1
9
Gyomaendrőd, Luther u. 6
1,1
29
Gyomaendrőd, Hősök útja 28.
1
40
Gyomaendrőd, Bajcsy Zs. út 8.
1,4
10
Gyomaendrőd, Kőrösi Csoma Sándor u. 11/1
1
15
Gyomaendrőd, Dávidházi Sámuel u. 19.
1
28
Gyomaendrőd, Zsák utca 1.
1
10
Gyomaendrőd, Kazinczy u. 9.
1,5
10
Gyomaendrőd, Kis Bálint utca 29
1
20
Gyomaendrőd, Fő út 83
1
19
Gyomaendrőd, Kölcsey F. u. 19.
1,3
15
Gyomaendrőd, Petőfi S. u. 68.
1,4
13
Gyomaendrőd, Rákóczi utca 13.
1
13
Gyomaendrőd, Kenderáztató utca 12.
1
23
Gyomaendrőd, Nap utca 3.
1
20
Gyomaendrőd, Akác utca 12.
1
8
Gyomaendrőd, Kálmán Farkas u. 16.
1
26,5
Gyomaendrőd, Dankó P. u. 9.
1
17
Gyomaendrőd, Vörösmarty u.1.
1
26
Gyomaendrőd, Gyóni Géza u. 36.
1,4
10,5
Gyomaendrőd, Bajcsy-Zsilinszky u. 5.
1,3
8
Gyomaendrőd. Berzsenyi Dániel u. 5.
1
50
Gyomaendrőd, Bocskai István u. 35
1,4
18
Gyomaendrőd, Lehel u. 7/1.
1,4
15
Gyomaendrőd, Lehel u. 9.
1,4
26
Gyomaendrőd, Kőrös u. 12.
1
10
Gyomaendrőd, Fő út 79.
1,4
5
Gyomaendrőd, Kossuth Lajos u. 34.
1,4
35
44

Gyomaendrőd, Hősök útja 82/1
Gyomaendrőd, Zsák utca 1.
Gyomaendrőd, Kálmán Farkas u. 14.
Gyomaendrőd, Nagy Sándor utca 9.
Gyomaendrőd, Bacsó Béla u. 9.
Gyomaendrőd, Gyóni Géza u. 40/1.
Gyomaendrőd, Bethlen Gábor u. 39.
Gyomaendrőd, Borostyán utca 11.
Gyomaendrőd, Polányi Máté u. 1/1.
Gyomaendrőd, Madách utca 11.
Gyomaendrőd, Gárdonyi Géza u. 39
Gyomaendrőd, Polányi Máté u. 10.
Gyomaendrőd, Fő út 158.
Gyomaendrőd, Dózsa György u. 35.
Gyomaendrőd, Fő út 98.
Gyomaendrőd, Borostyán u. 9.
Gyomaendrőd, Petőfi Sándor u. 9.
Gyomaendrőd, Polyákhalmi út 1.

1
1
1
1
1
1
1,4
1,3
1
1
1,4
1,2
1,4
1
1
1,3
1
1

38
14
27
27
26
22
23
26
25
17
11
20
13
20
19
25
25
17

Kivitelezés még nem történt meg
Gyomaendrőd, Luther u. 17.
Gyomaendrőd, Napkeleti utca 19
Gyomaendrőd, Apponyi utca 22.
Gyomaendrőd, Napkeleti utca 3.
Gyomaendrőd, Kálmán Farkas u. 32.
Gyomaendrőd Fő út 96.
Gyomaendrőd, Korányi Frigyes u. 5.
Gyomaendrőd, Fő út 66.
Gyomaendrőd, Borostyán u. 17.
Gyomaendrőd, Zrínyi Ilona u. 32.
Gyomaendrőd, Napkeleti utca 3.
Gyomaendrőd, Pásztor János utca 14.

Szélesség
(m)
1,2
1
1,4
1
1
1
1
1,4
1,4
1
1
1,4

Hosszúság (m)
20
18
20
8
22
20
25
27
24
22
22
15

A pályázatok kiírásakor meghatározott 175 egység betonalapanyagból, 140,25 egység került felhasználásra, így
jelenleg még 340 m2 járda felújítására elegendő alapanyag áll rendelkezésre, de a költségvetésben rendelkezésre
áll még fedezet további alapanyag vásárlásához.

Kérem a Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására.
Döntési javaslat
"Lakossági járda felújítási pályázatok beszámolójának bírálata"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Építési, beruházási ügyek
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a „Lakossági járda felújítás támogatása” című
pályázatról szóló beszámolót elfogadja.
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
Felelős: Toldi Balázs
Hivatali felelős: Pardi László
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19. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület
2019. augusztus 29-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező bizottság:

VP6-19-2.1-54-10-19 kódszámú pályázatok
Petényi Roland osztályvezető
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 Körösök Völgye Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület pályázatot hirdetett VP6-19-2.1-54-10-19 kódszámmal
Önkéntes tevékenységek, közösségi programok megvalósítását szolgáló komplex projektek támogatása címmel.
A pályázat keretében 1-10 millió Ft-os támogatási összegre lehet pályázatot benyújtani 85 %-os támogatási
intenzitás mellett.
A pályázat célja a helyi társadalmi szerveződések rendszeres közösségfejlesztő, szabadidős és sport
tevékenységeinek, programjainak teret adó, a helyiek közösségi életbe, önkéntes tevékenységekbe történő
bevonását elősegítő és ösztönző, megfelelő infrastrukturális háttérrel rendelkező, közcélú közösségi terek
kialakításának, fejlesztésének, valamint a helyi értékek felkutatását, megismertetését, bemutatását, megőrzését,
fenntartható használatát célzó komplex fejlesztések támogatása.
A támogatásra rendelkezése álló forrás 40 millió Ft.
Támogatott projektek száma várhatóan 4-7 db.
A pályázatok keretében lehetőség van választható támogatható tevékenység keretében:
- állatvédelmi tevékenységek megvalósításához kapcsolódó közcélú létesítmények építése, bővítése, felújítása,
korszerűsítése
- telekhatáron belüli utak, járdák, parkolók, vagyonvédelmi rendszer, kerítés, védőkorlát kialakítása, fejlesztése,
telefon-és kommunikációs hálózat kiépítése, fejlesztése, használati térelemek-padok asztalok stb.- beszerzése,
szelektív gyűjtést biztosító hulladéktárolók kialakítása, parkosítás, zöldfelület fejlesztés, megújuló energiaforrást
hasznosító technológiák kialakítása- fűtési/hűtési energia, használati meleg víz, villamos energia igény kielégítése,
napkollektorok alkalmazása, biomassza alapú és hőszivattyús rendszerek telepítése, geotermikus energia
használata, napelemes rendszer kialakítása)
- telekhatáron belüli közműfejlesztés (a kapcsolódó közműhálózat, ill. csatlakozási pontok kialakítása,
korszerűsítése, különösen: villamos energia és vízellátás, tűzivíz tározó, eső és szennyvízelvezetés/gyűjtés,
földgáz/táv hő hálózat)
- külső rendezvényterek kialakításához, fejlesztéséhez kapcsolódó építés és felújítás (különösen rendezvény tér
kialakítás, tereprendezés, parkosítás, zöldfelület fejlesztés, használati és látvány térelemek- padok, asztalok, táblák
stb.-építése, szelektív gyűjtést biztosító hulladék tárolók kialakítása, színpadtér kialakítása, felújítása, színpad
építése, felújítása, programok lebonyolításához szükséges energiaigény biztosításához szükséges infrastrukturális
és közmű fejlesztések, rendezvénytéren vagy közvetlen szomszédságában található, önálló kiszolgáló egységek
(mosdók) kialakítása, felújítása)
- kulturális és gasztronómiai fesztiválok, közösségfejlesztő programok, akciók lebonyolításához szükséges
eszközpark fejlesztése (színpad, színpadtechnika, rendezvény sátor stb. beszerzése, helyi termék vásárok
egységes arculatának kialakításához szükséges sátrak, faházak, installációk stb. beszerzése).
Kötelezően megvalósítandó önállóan nem támogatható tevékenységek a nyilvánosság biztosítása és a
közösségfejlesztés.
Választható tevékenységek még a sporttevékenységhez kapcsolódó közműfejlesztés, eszközpark fejlesztés,
ismeretterjesztés és népszerűsítés, projekt előkészítés, projektmenedzsment, akadálymentesítés, illetve a
megközelítést biztosító gyalogutak fejlesztésére.
A fejlesztéssel érintett létesítmény (a rendezvénytér fejlesztés tevékenység keretében érintett létesítmény
kivételével) legalább heti 2 napon, napi legalább 4 órában látogatható kell legyen.
Gyomaendrőd Város Önkormányzata külterülettel jogosult pályázni, viszont egy pályázó csak 1 pályázatot nyújthat
be.
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Rózsahegyi Iskola Diákjaiért Alapítvány nevében Farkas Zoltánné megkereste Toldi Balázs polgármestert, hogy
pályázni szeretnének a Bogrács Napja rendezvényükhöz kapcsolódóan egy 300 m2 -es rendezvénysátor, 80 garnitúra
sörpad beszerzésére, továbbá sportprogramok szervezésére Öregszőlőben az IKSZT telephelyükön. Kérte továbbá,
hogy az Önkormányzat működjön együtt az Alapítvánnyal a pályázat megvalósításában, mivel ez plusz pontokat ér a
pályázat elbírálása során. A megbeszélésen jelezte, hogy az Alapítvány nem tudja az Önerőt biztosítani, ezért kérte
az Önkormányzatot, hogy az Önerőt biztosítsa, cserébe felajánlotta, hogy a sátrat és a sörpad garnitúrákat
biztosítják az Önkormányzati rendezvényekhez ingyenesen, a fenntartási kötelezettség lezárultát követően pedig
ingyenesen az Önkormányzat tulajdonába adják az eszközöket.
Előzetes árajánlatkérés alapján a pályázat tervezett költségvetése:
Rendezvénysátor beszerzése:
80 db sörpad garnitúra beszerzése:
Nyilvánosság biztosítása:
Rendezvények megvalósításához kapcsolódó szolgáltatások költsége:
Összesen:
Ebből támogatás:
önerő:

bruttó 9.080.500 Ft
bruttó 2.279.200 Ft
bruttó
50.000 Ft
bruttó 354.300 Ft
bruttó 11.764.000 Ft
bruttó 9.999.400 Ft
bruttó 1.764.600 Ft

A pályázattal a fejlesztési osztály korábban is foglalkozott már, a gyepmesteri telep fejlesztésével kapcsolatosan. A
pályázat megvalósítását a Kutyajólét Gyomaendrőd Kutyáiért Állatvédő Egyesülettel együttműködésben lenne
célszerű megvalósítani. A projekt keretében az önkormányzat megvalósítaná az infrastrukturális fejlesztéseket, az
Egyesület pedig a pályázatban tervezett programokat. A pályázat keretében sor kerülne a gyepmesteri telepet
körbevevő kerítésből a drótháló cseréjére, az új kennelek közötti kerítés teljes elválasztására, futószál és futtató
kialakítására, automata etető és önitató beszerzésére, a telepen az éjszakai világítás megoldására reflektorokkal,
egy 4 x 5 méteres fedett szín kialakítására, ahol a szalma lenne eltárolható, illetve a programokon rossz idő esetén
menedéket jelenthetne az időjárással szemben a résztvevőknek. Az infrastruktúra fejlesztése mellett a pályázatból
programok is megvalósulnának. A pályázat benyújtásához ÉNGY kódos tervezői költségvetés szükséges, melynek
összeállítása folyamatban van, ezért ennek a pályázatnak a teljes költségvetése nem áll jelenleg rendelkezésünkre.
Annak érdekében, hogy a pályázat benyújtható legyen, szükséges lenne egy keretösszeg biztosítása önerőként,
melyről a pályázat összeállítását követően tájékoztatnánk a tisztelt Képviselő-testületet. A maximális támogatás
mértékéhez javaslom a szükséges 1.764.705 Ft önerő biztosítását, hogy az önerő kérdése ne jelentsen problémát a
későbbiekben.
A pályázatot 2019.09.09 napjától 2019.12.20 napjáig lehet benyújtani, vagy forráskimerülés esetén a benyújtás
felfüggesztéséig, vagy lezárásáig. A keretösszeg mértéke miatt javaslom a pályázat mielőbbi benyújtását.
Kérem a tisztelt Képviselő - testületet hogy az előterjesztés megtárgyalását követően hozza meg döntését.
Döntéshozói vélemények
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai,
Ellenőrző és Közbeszerzési
Bizottság

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

Városfenntartó, Környezetvédelmi
és Mezőgazdasági Bizottság

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

Ügyrendi, Oktatási, Kulturális,
Kisebbségi és Esélyegyenlőségi
Bizottság

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

1. döntési javaslat
"VP6-19-2.1-54-10-19 kódszámú pályázat Rózsahegyi Alapítvány"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Pályázat benyújtása
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete egyetért a Rózsahegyi Iskola Diákjaiért Alapítvány által
a VP6-19-2.1-54-10-19 kódszámú Önkéntes tevékenységek, közösségi programok megvalósítását szolgáló komplex
projektek támogatása című pályázati felhívásra benyújtani tervezett pályázat benyújtásával. A pályázat
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megvalósításához szükséges 1.764.600 Ft önerőt a 4/2019. (II.15.) önkormányzati rendelet 8. melléklet 88. sor TOP
és egyéb pályázati saját erő tartalék keret terhére biztosítja. A Rózsahegyi Iskola Diákjaiért Alapítvány vállalja, hogy
a beszerzett eszközöket a fenntartási időszak végén térítésmentesen az Önkormányzat rendelkezésére bocsájtja.
A Képviselő-testület felhatalmazza Toldi Balázs polgármestert a pénzeszköz átadási, valamint a fenntartási időszak
lejártát követően az eszközök tulajdonjogának átadását rögzítő megállapodás és az ehhez kapcsolódó szükséges
jognyilatkozatok megtételére.
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
Felelős: Toldi Balázs
Hivatali felelős: Petényi Roland
2. döntési javaslat
"VP6-19-2.1-54-10-19 kódszámú pályázat gyepmesteri telep"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Pályázat benyújtása
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot nyújt be a a VP6-19-2.1-54-10-19 kódszámú
Önkéntes tevékenységek, közösségi programok megvalósítását szolgáló komplex projektek támogatása című
pályázati felhívásra, együttműködésben a Kutyajólét Gyomaendrőd Kutyáiért Állatvédő Egyesülettel A Gyepmesteri
telep infrastrukturális fejlesztése és programok megvalósítása érdekében. A pályázat megvalósításához szükséges
1.764.705 Ft keretösszegű önerőt a a 4/2019. (II.15.) önkormányzati rendelet 8. melléklet 88. sor TOP és egyéb
pályázati saját erő tartalék keret terhére biztosítja.
Felhatalmazza Toldi Balázs polgármester a szükséges jognyilatkozatok megtételére.
Határidők, felelősök:
Határidő: 2019. 09. 10.
Felelős: Toldi Balázs
Hivatali felelős: Petényi Roland
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20. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület
2019. augusztus 29-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:

Gyomai háziorvosi rendelő energetikai korszerűsítése közbeszerzéshez többletforrás
biztosítása
Petényi Roland osztályvezető
Toldi Balázs polgármester

Tisztelt Képviselő-testület!
A TOP-3.2.1 konstrukcióban a TOP-3.2.1-16-BS1-2018-00069 azonosítószámú, „Gyomai háziorvosi rendelő
energetikai korszerűsítése” című, támogatást nyert projektünk megvalósítása során a kivitelező kiválasztására
vonatkozó közbeszerzés 2019. augusztus 8-án megindításra került. Az ajánlati felhívás és dokumentáció 5
potenciális kivitelezőnek került megküldésre. Az ajánlatadási határidő 2019. augusztus 21-én 11:00 órakor lejárt és a
felkért 5 ajánlatadóból 3 adott ajánlatot, melyek a következők:
1. számú ajánlat:
Ajánlattevő
Név:
Székhely:
Nettó ajánlati ár (HUF):
Jótállás (24-60 hónap):
Építési felelős műszaki vezető szakmai gyakorlati
ideje(48-84 hónap):
2.
számú ajánlat:
Ajánlattevő
Név:
Székhely:
Nettó ajánlati ár (HUF):
Jótállás (24-60hónap):
Építési felelős műszaki vezető szakmai gyakorlati
ideje(48-84 hónap):
Ajánlattevő
Név:
Székhely:
Nettó ajánlati ár (HUF):
Jótállás (24-60hónap):
Építési felelős műszaki vezető szakmai gyakorlati
ideje(48-84 hónap):

"TOP MESTER" Építőipari Szolgáltató és Kereskedelmi
Korlátolt Felelősségű Társaság
5520 Szeghalom Állomás újtelep Utca 1/2.
24 488 070, - HUF
24 hónap
72 hónap.

Tufa Csobog Kft
5520 Szeghalom Bocskai Utca 42/8.
23 934 403,-HUF
24 hónap
72 hónap.

Z-Vin Bau Betéti Társaság
5520 Szeghalom Kazinczy Utca 27
23 000 000, - HUF
24 hónap
72 hónap

A bontás során vált ismertté, hogy a pályázatban a kivitelezésre meghatározott nettó 20.569.589 Ft keretösszegtől
magasabb ajánlatok érkeztek be.
Mindezek miatt jelenleg a Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság forrás hiány miatt
nem tudja eredményesnek nyilvánítani az eljárást és nem hirdethető nyertes ajánlattevő.
Jelen esetben két lehetőség áll fenn:
1.
A Képviselő-testület a bruttó 3 086 622 Ft-os különbözetre forrást jelöl ki, így a Bizottság eredményt tud
hirdetni.
2.
A Képviselő-testület nem fogadja el a legalacsonyabb ajánlati árat és nem rendel a beruházás mellé plusz
forrást. A Bizottság eredménytelennek nyilvánítja az eljárást, viszont ezzel jelentősen nő a projekt
megvalósíthatóságának a kockázata.
Javasoljuk, hogy a Képviselő-testület ne biztosítsa a hiányzó forrást, és kerüljön új közbeszerzés kiírásra, hogy a
pályázat sikeresen megvalósulhasson.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 196/2019. (V.8.) Gye. Kt. határozatában az
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alábbiakról döntött:
A közbeszerzési eljárás teljes körű lebonyolítására megbízza: Dr. Fodor András felelős akkreditált közbeszerzési
szaktanácsadót.
A Bírálóbizottság tagjainak az alábbi személyeket jelöli meg:
„Gyomai háziorvosi rendelő energetikai korszerűsítése”
Javaslat a bizottság összetételére:
Közbeszerzési és jogi szakértelem: Dr. Fodor András
Pénzügyi szakértelem: Petényi Roland
Közbeszerzés tárgya szerinti szakértelem: Blaskó Ivett
Blaskó Ivett jelezte, hogy akadályoztatva lesz augusztus hónapban a Bíráló Bizottsági feladatainak ellátásában,
ezért javasoljuk, hogy kerüljön módosításra a határozati javaslat és Pardi László osztályvezető úr kerüljön a Bíráló
Bizottságba, mint Közbeszerzés tárgya szerinti szakértelmet biztosító személy.
Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztés megtárgyalását követően hozza meg döntését.
1. döntési javaslat
"Gyomai háziorvosi rendelő energetikai korszerűsítése közbeszerzéshez többletforrás biztosítása"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: ÁLTALÁNOS ÜGYEK
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a „Gyomai háziorvosi rendelő energetikai
korszerűsítése” projekt megvalósításához a szükséges 3 086 622 Ft többletforrást nem biztosítja.
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
Felelős: Toldi Balázs
2. döntési javaslat
"Bíráló Bizottsági tag módosítása"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: ÁLTALÁNOS ÜGYEK
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 196/2019. (V.8.) Gye. Kt. határozatát az alábbiak
szerint módosítja
A közbeszerzés tárgya szerinti szakértelmet biztosító Blaskó Ivett helyett Pardi László osztályvezetőt bízza meg a
közbeszerzés tárgya szerinti szakértelem biztosítására.
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
Felelős: Toldi Balázs
Hivatali felelős: Petényi Roland
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21. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület
2019. augusztus 29-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:

A Kállai Ferenc Kulturális Központ multifunkcionális közösségi térré alakítása
közbeszerzéshez többletforrás biztosítása
Petényi Roland osztályvezető
Toldi Balázs polgármester

Tisztelt Képviselő-testület!
A TOP-7.1.1 konstrukcióban a TOP-7.1.1-16_H_ERFA-2019-00035 azonosítószámú, „A Kállai Ferenc Kulturális
Központ multifunkciós közösségi térré alakítása” című., támogatást nyert projektünk megvalósítása során a
kivitelező kiválasztására vonatkozó közbeszerzés 2019. augusztus 8-án megindításra került. Az ajánlati felhívás és
dokumentáció 5 potenciális kivitelezőnek került megküldésre. Az ajánlatadási határidő 2019. augusztus 21-én 9:00
órakor lejárt és a felkért 5 ajánlatadóból 3 adott ajánlatot, melyek a következők:
1. számú ajánlat:
Ajánlattevő
Név:
Székhely:
Nettó ajánlati ár (HUF):
Jótállás (24-60hónap):
Építési felelős műszaki vezető szakmai gyakorlati
ideje(48-84 hónap):

Csabatechnika Építőipari Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.
5502 Gyomaendrőd Blaha Lujza utca 30.
84.828.708, - HUF
24 hónap

2.
számú ajánlat:
Ajánlattevő
Név:
Székhely:
Nettó ajánlati ár (HUF):
Jótállás (24-60hónap):
Építési felelős műszaki vezető szakmai gyakorlati
ideje(48-84 hónap):

Hídknap Faipari Kft.
5500 Gyomaendrőd Lévai út 21..
90.514.735 ,-HUF
24 hónap

Ajánlattevő
Név:
Székhely:
Nettó ajánlati ár (HUF):
Jótállás (24-60hónap):
Építési felelős műszaki vezető szakmai gyakorlati
ideje(48-84 hónap):

48 hónap.

48 hónap.

MALKÓCS PLUSZ Építőipari és Szolgáltató Kft.
5741 Kétegyháza Rákóczi út 79.
87.462.886, - HUF
24 hónap
48 hónap

A bontás során vált ismertté, hogy a pályázatban a kivitelezésre meghatározott 57.125.984Ft nettó keretösszegtől
magasabb ajánlatok érkeztek be.
Mindezek miatt jelenleg a Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság forrás hiány miatt
nem tudja eredményesnek nyilvánítani az eljárást és nem hirdethető nyertes ajánlattevő.
Jelen esetben két lehetőség áll fenn:
1.
A Képviselő-testület a bruttó 35 182 459 Ft-os különbözetre forrást jelöl ki, így a Bizottság eredményt tud
hirdetni.
2.
A Képviselő-testület nem fogadja el a legalacsonyabb ajánlati árat és nem rendel a beruházás mellé plusz
forrást. A Bizottság eredménytelennek nyilvánítja az eljárást, ezzel nő a projekt megvalósíthatóságának a kockázata.
Javasoljuk, hogy a Képviselő-testület a kirívóan magas beérkezett ajánlatok miatt ne biztosítsa a hiányzó forrást,
kerüljön új közbeszerzési eljárás kiírásra, hogy a pályázat sikeresen megvalósulhasson.
Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztés megtárgyalását követően hozza meg döntését.
Döntési javaslat
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"A Kállai Ferenc Kulturális Központ multifunkcionális közösségi térré alakítása közbeszerzéshez többletforrás
biztosítása"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: ÁLTALÁNOS ÜGYEK
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a „A Kállai Ferenc Kulturális Központ multifunkciós
közösségi térré alakítása” projekt megvalósításához a szükséges 35 182 459 Ft többletforrást nem biztosítja.
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
Felelős: Toldi Balázs
Hivatali felelős: Petényi Roland
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22. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület
2019. augusztus 29-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:

Közterületi hulladékgyűjtők ürítése
Pardi László osztályvezető
Toldi Balázs polgármester

Véleményező bizottság:

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

Tisztelt Képviselő-testület!
Gyomaendrőd Város közigazgatási területén összesen 124 db közterületi hulladékgyűjtő edények található, melynek
rendszeres ürítését a korábbi években Gyomaközszolg Kft, majd az átalakulást követően a Global Refuse Nonprofit
Kft. végezte. A feladatot mindkét szervezet úgy látta el, hogy erre a tevékenységre nem volt kötve külön
megállapodás, hanem a hulladékszállítási közszolgáltatási tevékenység keretein belül végezte el a munkát, külön
ellenszolgáltatás nélkül.
A Global Refuse Nonprofit Kft. július hónapban jelezte, hogy a feladatot a jövőben csak külön megállapodásban
rögzített ellenszolgáltatásért tudja ellátni.
A jelzést követően árajánlatot kértünk a Kft-től a gyűjtőedények ürítésére.
Az ajánlat szerint a gyűjtőedények hetente egy alkalommal történő ürítésének díja 85.000 Ft+Áfa/alkalom. De az
árajánlat nem tartalmazza az edényekbe elhelyezésre kerülő zsákokat, valamint a hulladék kezelési költségét a
Gyomaendrődi Regionális Hulladékkezelő műbe.
A kapott ajánlat szerint az ürítés éves díja bruttó 5.613.400 Ft, melyhez hozzá kell számolni a megközelítőleg 6500
db kukás zsákot, melynek értéke hozzávetőlegesen 200.000 Ft és a megközelítőleg 800.000 Ft-os éves hulladék
kezelési költséget.
Így a GRN Kft ajánlatának elfogadása esetén a szolgáltatás éves becsült költsége bruttó 6,6 millió forint lenne.
A rendkívül magas költségek miatt felkértük Dinya Józsefet a Zöldpark Kft ügyvezetőjét, hogy készítsen költség
számítást a feladat ellátásra.
A költségszámítás alapja az volt, hogy a feladatot a már meglévő közszolgáltatási szerződés kiegészítéseként lássa
el.
Az ügyvezető által adott költség kalkuláció az alábbiakat tartalmazza:
bérköltség
gépkocsi üzemanyag
gépkocsi klt. (bizt. karbt. ....)
amortizáció (arányosrész)
szemeteszsák(nem lebomló)
összesen:

9 nap x 8 ó x 2 fő x 1591,14 Ft
400 km x 50 Ft
400 km x 30 Ft
400 e.FT/12 hónap
33 Ft x 124 db x 4,5 hét

229.125 Ft
20.000 Ft
12.000 Ft
33.300 Ft
18.414 Ft
312.839 Ft/hó

A fenti adatokból jól látszik, hogy a feladat ellátás helyi szinten történő megszervezése és ellátása sokkal
gazdaságosabb és sokkal kontrolálhatóbb, mint a GRN Kft-n keresztül és mivel a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CVXXXIX. törvény 13. § (1) bek. 2. pontja szerint a közparkok és egyéb
közterületek kialakítási és fenntartási, továbbá a zöldterület kezelése kötelező önkormányzati feladat, ezért a feladat
a Képviselő-testület 2017. január 26-i ülésén 9/2017. (I. 26.) Gye. Kt. határozatával elfogadott és 2017. január 1-étől
10 éves időtartam kötött közszolgáltatási szerződésbe beépíthető.
A Szerződés 9.1.1. pontja rögzíti, hogy az Önkormányzat a Közszolgáltatót a döntésével ténylegesen
közszolgáltatási kötelezettségnek vetette alá, és e kötelezettséget a Szerződés 4. melléklet szerinti műszaki tartalom
szerint egyértelműen meghatározta. A Szerződés 9.1.2. pontja az ellentételezés kiszámításának alapjául szolgáló
feltételeket tárgyilagos és átlátható módon előzetesen állapította meg a 6. melléklet szerint.
Amennyiben a Képviselő-testület a Közszolgáltatási szerződés fentiek szerinti módosítása mellett dönt és a feladat
ellátást a Zöldpark Kft-n keresztül kívánja megoldani úgy a határozati javaslatban lévő szerződés módosítás
elfogadása és az ellentételezés költségvetési forrásának kijelölése szükséges.
A feladat szeptember 1-től történő ellátásához 2019-es évre vonatkozóan bruttó 1.251.356 Ft összegű költségvetési
forrásra van szükség, melynek forrásaként a 2018. évi szabad maradványt javasoljuk megjelölni.
Kérem a Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására.
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Döntéshozói vélemények
Városfenntartó, Környezetvédelmi és
Mezőgazdasági Bizottság

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

Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és
Közbeszerzési Bizottság

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

1. döntési javaslat
"Feladat ellátás "
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Közszolgáltatás
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete utasítja a 100%-os tulajdonában álló Zöldpark
Gyomaendrőd Nonprofit Kft-t (5500 Gyomaendrőd, Ipartelep u. 2.) a város közigazgatási területén található
közterületi hulladékgyűjtők heti rendszerességű ürítésére.
A feladat ellátásához szükséges bruttó 1.251.356 Ft összeget a 2019. évi költségvetés 2018. évi szabad maradvány
sora terhére biztosítja.
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
2. döntési javaslat
"Közszolgáltatási szerződés"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Közszolgáltatás
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Zöldpark Gyomaendrőd Nonprofit Korlátolt
Felelősségű Társaságával 2017. január 27-én megkötött Közszolgáltatási szerződésnek a következő tartalmú
módosító megállapodása aláírására felhatalmazza a polgármestert:
„KÖZSZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS 4. MÓDOSÍTÁSA
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 Zöldpark Gyomaendrőd Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (cím: 5500 Gyomaendrőd, Ipartelepi
út 2., cégjegyzékszám: 04-09-008715, adószám: 14596421-2-04) képviseli: Dinya József ügyvezető (a
továbbiakban: Közszolgáltató) között a mai napon az alábbi feltételekkel:
1.
Az Önkormányzat és a Közszolgáltató megállapodnak, hogy a közöttük 2017. január 27-én létrejött I.29/2017.
ügyiratszámú Közszolgáltatási szerződés (a továbbiakban: Szerződés) 3.1 pontj a helyébe az alábbi rendelkezés
lép:
a)
Fák metszése, gondozása, kivágása, ültetése, fasebészeti kezelések
b)
Cserjemetszés, cserjeápolás, ültetés
c)
Sövénynyírás
d)
Gyepfelületek gondozása és fenntartása, új gyepfelület kialakítása
e)
Virágágyak, planténerek valamint virágtartók beültetése és gondozása
f)
Egyéb növényápolási munkák, oszlopra helyezet cserepes virágok
g)
Növényvédelem
h)
Zöldfelület takarítás
i)
Lomb összegyűjtése, elszállítása
j)
Szökőkutak üzemeltetése
k)
Köztéri szobrok állapotának figyelemmel kísérése, tisztítása
l)
Kavicsos, zúzalékos és térkő burkolatok takarítása, gyommentesítése, felújítása park területen
m) Síkosság-mentesítés, hó eltakarítás
n)
Zászlózás
o)
Közterületi hulladékgyűjtő edények ürítése” megnevezésű ponttal.
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2.
A Szerződés 4. melléklete e szerződés 1. melléklete szerinti tartalommal módosul.
3.
A Szerződés 6. melléklete e szerződés 2. melléklete szerinti tartalommal módosul.
4.
A szerződő felek kijelentik, hogy a Szerződésnek az 1. pontban foglalt módosítással nem érintett részei
változatlan tartalommal hatályban maradnak.
5.
A szerződés 4 példányban, egymással szó szerint mindenben megegyező tartalommal készült, amelyet a
szerződő felek képviselői elolvasás után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag aláírnak.
Gyomaendrőd, 2019. augusztus …..
Gyomaendrőd Város Önkormányzata
Képviseli: Toldi Balázs
polgármester

Zöldpark Gyomaendrőd Nonprofit Kft.
Képviseli: Dinya József
ügyvezető

Jogilag ellenjegyzem:
………………………………
Pap-Szabó Katalin
jegyző
Pénzügyileg ellenjegyzem:
……………………………..
Szilágyiné Bácsi Gabriella
pénzügyi osztályvezető
1. melléklet
A Közszolgáltató közszolgáltatási feladatainak részletes műszaki tartalma
S.sz.
1.
2.
3.
4.

5.

Megnevezés
Közparkok és egyéb közterületek
fenntartásával, zöldterület kezelésével
kapcsolatos közfeladatok
Fák metszése, gondozása, kivágása,
ültetése, fasebészeti kezelések
Cserjemetszés, cserjeápolás, ültetés
Sövénynyírás
Kner tér
Szabadság tér
Kolman ltp.
Kossuth Lajos út
Áchim utca
Bajcsy Zsilinszky út
Pásztor János utca
Hősök útja
Gyepfelületek gondozása és fenntartása,
új gyepfelület kialakítása
Kner tér
Szabadság tér
Református templom és Kis Bálint
Általános Iskola melletti terület
Sportcsarnok melletti terület a sétánnyal
Hősök útja (Fő út-Rákóczi út)
Wodianer Albert tér
Kossuth Lajos út
Vasútállomás előtti park
Pásztor János út (Fő út-Kossuth út közötti
szakasza)
Pásztor János tér
Fő út (aluljáró-Hősök útja közötti
szakasza)
Bajcsy-Fő út csomópont
Bajcsy Zs. út (Fő úttól a csempe
centrumig)
Erzsébet liget

Mutatószám

Mennyiség

250 db/év

250 db

580 db/év
6 alkalom - 1 464 m
115 m
11 m
134 m
441 m
50 m
550 m
50 m
113 m

580 db
8 784 m

9 alkalom/év 82 314 m2
1 600 m2
2 662 m2
2 390 m2
3 000 m2
804 m2
1 092 m2
7 700 m2
1 956 m2
8 200 m2
782 m2
4 800 m2
55

740 826 m2

Buszforduló (sportpálya)
Vásártéri ltp.
Damjanich tér

6.
7.
8.

Zöldfelület takarítás

10.

Lomb összegyűjtése, elszállítása

11.

Szökőkutak üzemeltetése
Kner tér
Szabadság tér
Köztéri szobrok állapotának figyelemmel
kísérése, tisztítása
Kavicsos, zúzalékos és térkő burkolatok
takarítása, gyommentesítése, felújítása
park területen
Síkosság-mentesítés, hó eltakarítás

13.
14.
15.

16.
17.
18.

19.

Zászlózás
Március 15.
Május 1.
Június 4.
Augusztus 20.
Október 23.
Közterületi hulladékgyűjtő edények ürítése
Önkormányzati köztemetők fenntartási
és üzemeltetési feladatai
Építmények, közművek, utak, árkok,
egyéb tárgyi és infrastrukturális
létesítmények, közcélú zöldterületek
karbantartása, gondozása

Ravatalozó takarítása

21.

Ravatalozó nyitása, zárása,
ügyfélszolgálati feladatok ellátása
temetési szertartásokkor a temetkezési
szolgáltatókkal, búcsúztató
szertartásvezetőkkel és családtagokkal
Elhunytak hűtése

23.
24.
25.

2 alkalom/év - 800 m2

1 600 m2

130 db

130 db

3 alkalom/év - 2 000 m2

6 000 m2

9 alkalom/év - 82 314

m2

3 alkalom/év - 67 876 m2
7 hó/év - 1440 üzemóra/hó
720 üzemóra
720 üzemóra
9 alkalom/év - 9 db
9 alkalom/év - 3870 m2

740 826 m2

203 628 m2
10 080 üzemóra
81 db
34 830 m2

sétányok, buszmegállók, igatlanhoz
nem csatlakozó gyalog utak
5 alkalom/év - 220 db

időjárástól függően

124 db/52 hét

6448 db

Endrőd
15 alkalom/év - 43 500 m2
Gyoma
15 alkalom/év - 59 900 m2
1 fő temetkezés szolgáltatási
ügyintéző 2óra/nap

103 400 m2

Temetkezési üzemeltetői szolgáltatáshoz
kapcsolódó ügyintézői feladatok
- sírhelyek nyílvántartása
- karbantartási, zölterület gondozási
feladatok irányítása
- üzemelést végző dolgozókkal
kapcsolatos adminisztrációs feladatok

20.

22.

28 000 m2
925 m2
7 200 m2
450 m2

Virágágyak, planténerek valamint
virágtartók beültetése és gondozása
Egyéb növényápolási munkák, oszlopra
helyezet cserepes virágok
Növényvédelem

9.

12.

9 900 m2
853 m2

1 100 db

960 óra/év

1 fő gazdasági ügyintéző
1 óra/nap
1 fő műszaki irányító
1 óra/nap

Endrőd: 112 m2
Gyoma: 131 m2
1 fő 4 óra
(80 óra * 12 hónap)

Hűtő 1: 8700 óra/év
Hűtő 2: 8700 óra/év
db/év

Sírnyitás és sírásás
Varga Lajos Sportcsarnok és műfüves
pálya sportlétesítmény üzemeltetési
feladatai
Takarítás
a) napi takarítás

155 m2 * 1 alkalom nap
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243 m2
960 óra/év

17 400 óra/év

1 473 m2

b) nagytakarítás
c) rendezvények utáni eseti takarítás
26.

27.

28.

29.
30.

31.
32.

33.
34.

A létesítmény:
a) nyitása, zárása,
b) vendégeinek beléptetése,
c) a tárgyi eszközeinek felügyelete,
d) a szándékos vagy gondatlan
károkozásának megakadályozása,
e) rongálása, továbbá rendezvénye során
történt rendbontás esetén a szükséges
elhárítási, rendvédelmi és jogi lépések
megtétele,
f) Nyitvatartási időben folyamatos
gondnoki jelenlét biztosítása
g) a létesítmény tisztálkodási és higiénia
felszereléssel való ellátása
h) a létesítményt rendszeresen vagy
alkalmanként igénybevevők szolgáltatási
igényeinek rögzítése, koordinálása és
sportszakmai kiszolgálása
i) sporteseményeken az eredményjelző
berendezés beüzemelése, üzembe
tartása
Eseti és éves karbantartási munkálatok,
azaz olyan rendeltetésszerű használatot
biztosító állagmegóvási
feladatok elvégzése, amelyek nem
minősülnek felújításnak vagy
beruházásnak
Sportcsarnok és műfüves pálya
üzemeltetésével kapcsolatos ügyintézői
feladatok
a) üzemelést végző dolgozókkal
kapcsolatos adminisztrációs feladatok
b) dolgozók irányítása
c) tisztító és higéniai anyagok beszerzése
Gyomaendrődi Közös Önkormányzati
Hivatal takarítási feladatai
Takarítás
a) napi takarítás
b) nagytakarítás
c) rendezvények utáni eseti takarítás
Létesítmény nyitása zárása, riasztó
kezelése
A hivatal takarításával kapcsolatos
ügyintézői feladatok
a) a feladatot végző dolgozókkal
kapcsolatos adminisztrációs munka
b) dolgozók irányítása
c) tisztító és higiéniai anyagok beszerzése
Gyepmesteri feladatok ellátása és
gyepmesteri telep üzemeltetése
a) a létesítmény nyitása, zárása,
b) beérkező állatok előírásoknak
megfelelő elhelyezése, gondozása,
élelmezése (etetés, friss vízzel való
ellátás), egészségük megóvása, a
kennelek, ólak, napi tisztántartása
c) karanténozásra átvett állatok
megfigyelése,
d) állatok oltásra történő előkészítése,
e) állatok etetéséhez szükséges táplálék
beszerzése,

1473 m2 * 1 alkalom/hét
1473 m2 * 8 alkalom/év
1 fő gondnok/nap
(160 óra * 12 hónap)

1 920 óra/év

1 fő karbantartó 1 óra/nap
(20 óra * 12 hónap)

240 óra/év

1 fő gazdasági ügyintéző
4 óra/hét
1 fő műszaki irányító
4 óra/hét
(2 fő * 4 óra * 4 hét *12 hónap)

384 óra/év

2 039 m2 * nap
2 039
4 alkalom/év
495 m2 * 60 alkalom/év

2 039 m2

1 db* nap

260 db

1 fő gazdasági ügyintéző
2 óra/hét
(1 fő * 2 óra * 4 hét * 12 hónap)
1 fő műszaki irányító
4 óra/hét
(1 fő * 4 óra * 4 hét * 12 hónap)

288 óra/év

(1 fő * 15 óra * 4 hét * 10 hónap)

600 óra/10hó

m2 *

57

35.

36.
37.
38.
39.

40.

f) Nyitvatartási időben folyamatos jelenlét
biztosítása
g) a telep működésével kapcsolatos
adminisztrációs feladatok ellátása, az
előírt naprakész nyomtatványok,
nyilvántartások vezetése
h) az állatok kiadásával kapcsolatos
feladatok ellátása
i) publikus adatbázis létrehozása és
üzemeltetése
a) A város közterületén tartózkodó kóbor
ebek befogása, szállítása
b) Önkormányzati kezelésű utakon
található elhullott állatok tetemeinek
begyűjtése
Kutyaeledel beszerzés
Állatorvosi szolgáltatás
Állati hulladékbefogadó telep
üzemeltetése
a) a létesítmény nyitása, zárása,
b) beérkező tetemek és hulladék
előírásoknak megfelelő elhelyezése,
c) a telep működésével kapcsolatos
adminisztrációs feladatok ellátása, az
előírt naprakész nyomtatványok,
nyilvántartások vezetése,
d) a telep higiéniai feladatainak ellátása,
e) a hulladék ártalmatlanító telepre történő
elszállításának megszervezése,
f) Nyitvatartási időben folyamatos jelenlét
biztosítása
Hulladék ártalmatlanítás

2. melléklet

(1 fő * 15 óra * 4 hét * 10 hónap)

600 óra/10hó

2,1 kg/nap
9 alkalom/hó

643 kg/10hó
90.alkalom/10hó

(1 fő * 30 óra * 4 hét * 10 hónap)

1200 óra/10hó

3.100kg/hó

31.000kg/10hó

A Közszolgáltatás ellentételezésének részletes kimutatása

A 2019. évre vonatkozó Ellentételezés részletes összetevői:
Közparkok és egyéb közterületek fenntartásával, zöldterület
kezelésével kapcsolatos közfeladatok
Anyagköltség
Üzemanyag, gépalkatrész, kézi szerszám, fogyó eszköz
Munkaruha, védőfelszerelés
Palánták beszerzése
Nyomtatvány költségek, írószer tisztítószer, védőital
Igénybevett szolgáltatások
Épület bérleti díj, gépjármű bérleti díj, örzés díj
Utazás, kiküldetés költsége
Karbantartás, javítás költségei,
Ügyvédi költség, könyvelés, munkavédelem, üzemorvos
Telefon, internet, posta, hirdetés
Személyi jellegű ráfordítások
Bér + járulék
Önkormányzati köztemetők fenntartási és üzemeltetési feladatai
Anyagköltség
Üzemanyag, gépalkatrész, kézi szerszám
Tisztító, és tisztálkodó szerek
Munkaruha, védőfelszerelés
Nyomtatvány költségek, írószer tisztítószer, védőital
Igénybevett szolgáltatások
Épület bérleti díj, örzés díj
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Mutatók
(Ft/hó)
12 hónap
341.884,12.000,0,17.600,181.664,31.702,106.250,46.000,10.395,1.482.391,12 hónap
15.000,600,8.700,500,14.560,-

Összeg
(Forintban)
26.758.632,4.457.808,4.102.608,144.000,0,211.200,4.512.132,2.179.968,380.424,1.275.000,552.000,124.740,17.788.692,17.788.692,9.500.000,297.600,180.000,7.200,104.400,6.000,450.632,174.720,-

Utazás, kiküldetés költsége
Ügyvédi költség, könyvelés, munkavédelem, üzemorvos
Telefon, internet, posta
Személyi jellegű ráfordítások
Bér + járulék
Varga Lajos Sportcsarnok sportlétesítmény üzemeltetési feladatai
Anyagköltség
Karbantartási anyag, felszerelés vásárlás
Közmű költségek
Tisztító, és tisztálkodó szerek
Munkaruha, védőfelszerelés
Nyomtatvány költségek, írószer tisztítószer, védőital
Igénybevett szolgáltatások
Épület bérleti díj, örzés díj
Utazás, kiküldetés költsége
Ügyvédi költség, könyvelés, munkavédelem, üzemorvos
Telefon, internet, posta
Személyi jellegű ráfordítások
Bér + járulék
Bevétel
Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal takarítási feladatai
Anyagköltség
Tisztító, és tisztálkodó szerek
Munkaruha, védőfelszerelés
Nyomtatvány költségek, írószer tisztítószer, védőital
Igénybevett szolgáltatások
Épület bérleti díj, örzés díj
Ügyvédi költség, könyvelés, munkavédelem, üzemorvos
Telefon, internet, posta
Személyi jellegű ráfordítások
Bér + járulék
Állati hulladék befogadó telep
Anyagköltség
Karbantartási anyag, felszerelés vásárlás
Közmű költségek
Tisztító, és tisztálkodó szerek
Munkaruha, védőfelszerelés
Nyomtatvány költségek, írószer tisztítószer, védőital
Igénybevett szolgáltatások
Épület bérleti díj, örzés díj
Utazás, kiküldetés költsége
Ügyvédi költség, könyvelés, munkavédelem, üzemorvos
Telefon, internet, posta
Hulladék ártalmatlanítás
Személyi jellegű ráfordítások
Bér + járulék
Bevétel
Gyepmesteri telep
Anyagköltség
Karbantartási anyag, felszerelés vásárlás
Közmű költségek
Tisztító, és tisztálkodó szerek
Munkaruha, védőfelszerelés
Nyomtatvány költségek, írószer tisztítószer, védőital
Igénybevett szolgáltatások
Épület bérleti díj, örzés díj
Utazás, kiküldetés költsége
Ügyvédi költség, könyvelés, munkavédelem, üzemorvos
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9.148,13.345,500,729.314,12 hónap
41.225,328.200,15.000,2.500,1.101,18.950,4.000,9.400,8.975,605.816,12 hónap
39.000,2.613,650,9.397,6.400,500,509.190,10 hónap
24.625,836,550,1.500,400,4.500,16.070,3.200,600,350.000,178.270,10 hónap
51.720,4.167,550,1.500,400,4.500,35.000,3.200,-

109.776,160.140,5.996,8.751.768,8.751.768,5.922.000,4.656.308,494.700,3.938.400,180.000,30.000,13.208,495.900,227.400,48.000,112.800,107.700,7.269.792,7.269.792,-6.500.000,6.813.000,507.156,468.000,31.356,7.800,195.564,112.764,76.800,6.000,6.110.280,6.110.280,5.223.600,279.112,246.252,8.360,5.500,15.000,4.000,3.743.700,45.000,160.700,32.000,6.000,3.500.000,1.782.700,1.782.700,-581.912,2.882.400,583.370,517.200,41.670,5.500,15.000,4.000,516.330,45.000,350.000,32.000,-

Telefon, internet, posta
Egyéb vegyes szolgáltatás
Személyi jellegű ráfordítások
Bér + járulék

600,8.333,178.270,-

Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
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6.000,83.330,1.782.700,1.782.700,-

23. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület
2019. augusztus 29-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:

Gördülő fejlesztési terv véleményezése
Pardi László osztályvezető
Toldi Balázs polgármester

Véleményező bizottság:

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

Tisztelt Képviselő-testület!
A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 11.§-ában meghatározott gördülő fejlesztési tervet 2019.
szeptember 30. napjáig kell benyújtani – víziközmű-rendszerenként - a Magyar Energetikai és Közmű- Szabályozási
Hivatalhoz (a továbbiakban: MEKH) jóváhagyásra.
Az Alföldvíz Zrt. és az Önkormányzat között fennálló, hatályos vagyonkezelési, illetve üzemeltetési és szolgáltatási
szerződésben foglaltak alapján az Alföldvíz kötelezettséget vállalt arra, hogy a mindenkori hatályos jogszabályoknak
megfelelően írásban javaslatot készítsen az Ellátásért Felelősnek, tehát az Önkormányzatnak a gördülő fejlesztési
terv benyújtása érdekében. Ennek megfelelően készítette el az Alföldvíz a vízi-közművek 2020-2034 közötti
időszakra vonatkozó gördülő fejlesztési tervében szereplő felújítási és pótlási munkáira vonatkozó javaslatát. Az
előterjesztés mellékletében megtalálható az Alföldvíz által javasolt pótlási és felújítási terv.
A gördülő fejlesztési terv két részből áll, a pótlási tervből és a beruházási tervből.
A gördülő fejlesztési terv részét képező beruházási tervben szereplő munkákat az Önkormányzatnak kell
meghatároznia.
A tervben található munkálatok megvalósítása nem kötelező, azonban csak olyan munkák valósíthatók meg, melyek
a tervben szerepelnek. A MEKH által elfogadott terv szükség szerint módosítható.
A korábbi évek gyakorlata szerint a tervezett rekonstrukciós munkálatok csak egyedi Képviselő-testületi döntést
követően valósulhatnak meg, így a terv elfogadása nem eredményezi közvetlenül az abban szereplő munkálatok
megvalósítását.
Mivel jelenleg a lakosság irányából érkezett beruházási igényekre vonatkozó pontos műszaki és gazdasági adataink
nincsenek, ezért a beruházási tervet javasoljuk üresen hagyni. Amennyiben a jövőben ilyen jellegű beruházás kerül
megvalósításra, úgy azt a kivitelezést megelőző időszakban beépítjük a gördülő fejlesztési tervbe.
Kérem a Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására.
Döntéshozói vélemények
Városfenntartó, Környezetvédelmi és
Mezőgazdasági Bizottság

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

Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és
Közbeszerzési Bizottság

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

Döntési javaslat
"Gördülő fejlesztési terv elfogadása"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Közművesítés, infrastruktúra
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Gyomaendrőd Város 2020-2034 közötti időszakra
vonatkozó gördülő fejlesztési tervét beruházási tervsor nélkül elfogadja.
A Képviselő-testület felhatalmazza Toldi Balázs polgármestert a gördülő fejlesztési terv Magyar Energetikai és
Közmű- Szabályozási Hivatalhoz történő benyújtásához szükséges jognyilatkozatok megtételére.
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
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Gördülő Fejlesztési Terv 2020-2034. időszakra
FELÚJÍTÁSOK ÉS PÓTLÁSOK ÖSSZEFOGLAlÓ TÁBLÁZATA

A tervezet benyújtó szervezet megnevezése:

ALFÖLDVÍZ Zrt.

Tervezett feladatok nettó költsége az
egyes ütemek tekintetében
[eFt]

Rendelkezésre álló források
számszerűsített értéke a teljes
ütem tekintetében
[eFt]

A víziközmű - szolgáltató megnevezése:

ALFÖLDVÍZ Zrt.

I. ütem

15 000

16 500

A víziközmű-szolgáltatási ágazat megnevezése:

ivóvíz

II. ütem

70 000

66 000

A Vksztv. 11.§ (4) bekezdés szerinti vélemányező fél megnevezése:

Gyomaendrőd
Város
Önkormányzata

III. ütem

160 000

165 000

Víziközmű-rendszer kódja:

12-33455-1-001-00-15

A

B

Fontos-sági
sorrend

Beruházás
megnevezése

1.

Rendkívüli
helyzetből adódó
azonnali feladatok

2.

Aknás csomópontok
rekonstrukciója Fő
u. 83

3.

4.

5.

6.

7.

Gerincvezeték
rekonstrukció KálvinGárdonyi
kereszteződés
Gerincvezeték
rekonstrukció
Luther-Fő u.
kereszteződés
Gerincvezeték
rekonstrukció Lévai
u. kb 100 fm
hosszban
Gerincvezeték
rekonstrukció Kisrét
u. kb 150 fm
hosszban
Tűzcsap
rekonstrukció Bajcsi
Zsilinszky u. 3 db

C
Vízjogi
létesítési/elvi eng.
száma

D

E

G

H

I

Megvalósítás idő tartama

Tervezett
időtáv

A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint

F

Az érintett ellátásért
felelős(ök) megnevezése

Tervezett nettó
költség (eFt)

Forrás
megnevezése

Gyomaendrőd Város
Önkormányzata

1 500

használati díj

nem engedély
köteles

Gyomaendrőd Város
Önkormányzata

1 000

használati díj

2020.04.01

nem engedély
köteles

Gyomaendrőd Város
Önkormányzata

700

használati díj

nem engedély
köteles

Gyomaendrőd Város
Önkormányzata

1 000

nem engedély
köteles

Gyomaendrőd Város
Önkormányzata

nem engedély
köteles

nem engedély
köteles

(rövid/közép/
hosszú)

1

rövid

x

2020.10.31

rövid

x

2020.04.01

2020.10.31

rövid

x

használati díj

2020.04.01

2020.10.31

rövid

x

3 000

használati díj

2020.04.01

2020.10.31

rövid

x

Gyomaendrőd Város
Önkormányzata

4 500

használati díj

2020.04.01

2020.10.31

rövid

x

Gyomaendrőd Város
Önkormányzata

2 000

használati díj /
önerő + pályázat

2020.04.01

2020.10.31

rövid

x

Kezdés

Befejelés

2

3

4

5

6

7

8

9

10 11

12

13

14 15

8.

Gerincvezeték
rekonstrukció Fő u.
kb 100 fm hosszban

nem engedély
köteles

Gyomaendrőd Város
Önkormányzata

3 000

használati díj /
önerő + pályázat

2020.04.01

2020.10.31

rövid

x

9.

Aknás csomópontok
rekonstrukciója
Lévai-Gyóni
kereszteződés

nem engedély
köteles

Gyomaendrőd Város
Önkormányzata

1 200

használati díj /
önerő + pályázat

2020.04.01

2020.10.31

rövid

x

10.

Föld alatti tolózár
rekonstrukció
Ipartelep-Selyem u.
kereszteződés

nem engedély
köteles

Gyomaendrőd Város
Önkormányzata

700

használati díj /
önerő + pályázat

2020.04.01

2020.10.31

rövid

x

11.

Aknás csomópontok
rekonstrukciója Fő
u.-Újkert sor
kereszteződés

nem engedély
köteles

Gyomaendrőd Város
Önkormányzata

1 200

használati díj /
önerő + pályázat

2020.04.01

2020.10.31

rövid

x

12.

Gerincvezeték
rekonstrukció Kálvin
- Gyóni csomópont
15 fm AC 125

nem engedély
köteles

Gyomaendrőd Város
Önkormányzata

1 000

használati díj /
önerő + pályázat

2020.04.01

2020.10.31

rövid

x

nem engedély
köteles

Gyomaendrőd Város
Önkormányzata

1 000

használati díj /
önerő + pályázat

2020.04.01

2020.10.31

rövid

x

nem engedély
köteles

Gyomaendrőd Város
Önkormányzata

1 000

használati díj /
önerő + pályázat

2020.04.01

2020.10.31

rövid

x

13.

14.

Gerincvezeték
rekonstrukció Fő Luther csomópont
15 fm AC 80
Gerincvezeték
rekonstrukció
Kossuth - Kató
csomópont 15 fm
AC 80

15.

Gerincvezeték
rekonstrukció Sugár
- Blaha csomópont
15 fm AC 80

nem engedély
köteles

Gyomaendrőd Város
Önkormányzata

1 000

használati díj /
önerő + pályázat

2020.04.01

2020.10.31

rövid

x

16.

Gerincvezeték
rekonstrukció
Selyem - Blaha
csomópont 15 fm
AC 80 csomóponttal

nem engedély
köteles

Gyomaendrőd Város
Önkormányzata

1 500

használati díj /
önerő + pályázat

2020.04.01

2020.10.31

rövid

x

nem engedély
köteles

Gyomaendrőd Város
Önkormányzata

1 500

használati díj /
önerő + pályázat

2020.04.01

2020.10.31

rövid

x

Gyomaendrőd Város
Önkormányzata

6 000

használati díj

Gyomaendrőd Város
Önkormányzata

30 000

használati díj

17.

18.
19.

Gerincvezeték
rekonstrukció
Mikszáth - Bajcsy
csomópont 20 fm
AC 100
Rendkívüli
helyzetből adódó
azonnali feladatok
Gerincvezeték
rekonstrukció

nem engedély
köteles

2021.01.01

2024.12.31

közép

x

x

x x

közép

x

x

x x

20.

21.
22.
23.

Aknás csomópontok
rekonstrukciója
Föld alatti
csomópont
rekonstrukció
Bekötések
rekonstrukciója
Rendkívüli
helyzetből adódó
azonnali feladatok

24.

Víztorony felújítása

25.

Víztárolók felújítása

26.

Gerincvezeték
rekonstrukció

nem engedély
köteles

Gyomaendrőd Város
Önkormányzata

10 000

használati díj

2021.01.01

2024.12.31

közép

x

x

x x

engedélykötelse

Gyomaendrőd Város
Önkormányzata

11 000

használati díj

2021.01.01

2024.12.31

közép

x

x

x x

nem engedély
köteles

Gyomaendrőd Város
Önkormányzata

19 000

használati díj

2021.01.01

2024.12.31

közép

x

x

x x

Gyomaendrőd Város
Önkormányzata

15 000

használati díj

22 000

használati díj

2025.01.01

14 000

használati díj

124 000

használati díj

nem engedély
köteles
nem engedély
köteles
nem engedély
köteles

Gyomaendrőd Város
Önkormányzata
Gyomaendrőd Város
Önkormányzata
Gyomaendrőd Város
Önkormányzata

hosszú

x

x

x

x x

x

x

x

x x

2034.12.31

hosszú

x

x

x

x x

x

x

x

x x

2025.01.01

2034.12.31

hosszú

x

x

x

x x

x

x

x

x x

2025.01.01

2034.12.31

hosszú

x

x

x

x x

x

x

x

x x

24. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület
2019. augusztus 29-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező bizottság:

MÁV állomás karbantartása
Pardi László osztályvezető
Toldi Balázs polgármester
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
2019. márciusában a MÁV Magyar Államvasutak Zrt. Pályavasúti területi igazgatóság Szeged Területi
ingatlankezelési és zöldterület karbantartási osztálya megkereste önkormányzatunkat azzal a szándékkal, hogy a
Gyomaendrődi MÁV állomás és környezetének karbantartására és takarítására egy együttműködési megállapodást
kössön, melyben az Önkormányzat vállalná a feladatok elvégzését, míg a MÁV ezért általánydíjat fizetne.
Az akkori megállapodás és ajánlat áttanulmányozása után jeleztük az irányukba, hogy az állomás takarítási
feladatait (mely magába foglalta az állomás területének síkosságmentesítését is) önkormányzatunk biztosan nem
tudja vállalni a fennálló kapacitás hiány miatt, így a megállapodás tervezet átdolgozásra került és már csak az épület
bizonyos helyiségeinek a karbantartására és az állomás előtti zöldterület karbantartására (melyet eddig is az
önkormányzat végzett el) vonatkozik.
A megállapodás főbb elemei:
Elvégzendő feladatok:
·
Belső fal-, padló- és lépcsőburkolatok javítása, folytonossági hiányainak megszüntetése, csúszásgátló csíkok,
sávok pótlása
·
Nyílászárók javítása, szigetelése, mázolása, törött üvegek pótlása,
·
Korlátok, rácsok, mindennemű javítása (mázolása)
·
Helyiségek tisztasági festése, lábazati falfelület mázolása
·
Graffiti és egyéb falfirkák eltávolítása az épületekről (kívül és belül)
·
Rágcsáló-, rovarirtás
·
Berendezési tárgyak javítása, cseréje (pl. csaptelep, WC tartály, mosdó+szifon)
A megállapodással érintett helyiségek:
·
előcsarnok
·
váró
·
férfi wc
·
női wc
·
közlekedő
Díjazás:
Zöldterület karbantartás: 3700 Ft+ÁFA/hó
Karbantartás: 21.366 Ft+ÁFA/hó
(A díjak a KSH által hivatalosan közzétett fogyasztói árindex mértékével évente egyszer módosításra kerülnek)
Amennyiben a karbantartási feladat elvégzésének díja meghaladja a havi ellenszolgáltatás díját, úgy a felek
előzetesen egyeztetnek a költségek finanszírozásáról.
A Megállapodás időbeli hatálya, megszűnése:
A megállapodás határozatlan időtartamra szól, de az Önkormányzat jogosult indoklás nélkül, írásban a
megállapodást 3 hónap felmondási idővel felmondani
A szerződésben foglalt feladatok ellátására az önkormányzatnak a saját létszám állománya miatt nincs kapacitása,
ezért amennyiben a Képviselő-testület a megállapodás elfogadása mellett dönt, úgy a munkálatok elvégzésével
célszerű a Zöldpark Gyomaendrőd Nonprofit Kft-t megbízni, mivel nála rendelkezésre áll a munkák elvégzéséhez
szükséges eszköz és munkaerő állomány is és képes a feladat ellátására.
A karbantartási feladatok költségvonzatára még egyik félnek sincs megfelelő tapasztalata és ismerete, ezért
amennyiben az együttműködési megállapodásban szereplő általány díjak nem nyújtanak fedezetet a munkák
elvégzésére, úgy kezdeményezzük a megállapodás felülvizsgálatát, vagy annak felmondását.
Mivel a Kft. 100 %-ban önkormányzati tulajdonú gazdasági társaság, ezért a feladat ellátásával utasítás formájában
is meg lehet bízni, tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3:112 § (3) bekezdésére, mely
szerint az egyszemélyes gazdasági társaságnál az egyedüli tag az ügyvezetésnek utasítást adhat, amelyet a vezető
tisztségviselő köteles végrehajtani.
A megállapodás tervezetét, és annak mellékleteit a csatolt melléklet tartalmazza.
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Kérem a képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására.
Döntéshozói vélemények
Városfenntartó, Környezetvédelmi és
Mezőgazdasági Bizottság

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

Döntési javaslat
"Együttműködés"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: ÁLTALÁNOS ÜGYEK
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a MÁV Magyar Államvasutak Zrt. Pályavasúti területi
igazgatóság Szeged Területi ingatlankezelési és zöldterület karbantartási osztályának „Gyoma állomás” zöldterület
kezelésére és állomás épület karbantartására tett együttműködési ajánlatát elfogadja.
A Képviselő-testülete utasítja a 100%-os tulajdonában álló Zöldpark Gyomaendrőd Nonprofit Kft-t (5500
Gyomaendrőd, Ipartelep u. 2.) a „Gyoma állomás” zöldterület kezelésére és állomás épület karbantartási munkának
elvégzésére.
Elvégzendő feladatok:
·
Belső fal-, padló- és lépcsőburkolatok javítása, folytonossági hiányainak megszüntetése, csúszásgátló csíkok,
sávok pótlása
·
Nyílászárók javítása, szigetelése, mázolása, törött üvegek pótlása,
·
Korlátok, rácsok, mindennemű javítása (mázolása)
·
Helyiségek tisztasági festése, lábazati falfelület mázolása
·
Graffiti és egyéb falfirkák eltávolítása az épületekről (kívül és belül)
·
Rágcsáló-, rovarirtás
·
Berendezési tárgyak javítása, cseréje (pl. csaptelep, WC tartály, mosdó+szifon)
·
Állomás előtti zöldterület karbantartása
Az utasítással érintett helyiségek:
·
előcsarnok
·
váró
·
férfi wc
·
női wc
·
közlekedő
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
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EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS - minta

Amely létrejött egyrészről a
MÁV Magyar Államvasutak Zártkörűen Működő Részvénytársaság
rövidített elnevezése:
MÁV Zrt.
székhely:
1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 54-60.,
levelezési cím:
1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 54-60.,
cégjegyzékszám:
01-10-042272,
statisztikai számjele:
10856417-5221-114-01,
adószám:
10856417-2-44,
számlavezető pénzintézet: Kereskedelmi és Hitelbank Zrt.
pénzforgalmi jelzőszám:
11996808-06200820-000000000
képviseli: ………………………..;
- a továbbiakban: MÁV Zrt. másrészről
a–
székhely:
5500 Gyomaendrőd, Selyem út 124.
levelezési cím:
5500 Gyomaendrőd, Selyem út 124.
törzskönyvi azonosító:
725525
statisztikai számjele:
15725527-8411-321-04
adószám:
15725527-2-04
számlavezető pénzintézet:
Békés Takarékszövetkezet
pénzforgalmi jelzőszám:
……………………………….;
képviseli:
Toldi Balázs polgármester
- továbbiakban: Önkormányzat - továbbiakban együtt - Szerződő felek - között
alulírott napon és helyen az alábbi feltételek szerint.
Önkormányzat kijelenti, hogy nem áll adósságrendezési eljárás alatt, továbbá nincs a MÁV
Zrt.-vel fennálló, elmaradt, lejárt kötelezettsége, illetve nem áll perben a MÁV Zrt.-vel, illetve
nem, vagy nem volt tulajdonosa olyan gazdasági társaságnak, amelynek kiegyenlítetlen
tartozása van a MÁV Zrt.-vel szemben.

1. Megállapodás tárgya, célja
1.1. Szerződő felek közös célja közfeladatok teljesítésére, közszolgáltatások nyújtására és
közös közérdekű célok megvalósítására irányuló együttműködés kialakítása az alábbiak
szerint.
1.2. A vasúti közlekedésről szóló 2005. évi CLXXXIII. törvény 3. §, valamint 26. § (2)
bekezdése alapján, az országos vasúti pályahálózat gazdálkodó szervezet útján történő
1
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működtetése állami feladat, és a vasúti pályahálózatra vonatkozó vagyonkezelési tevékenység
közfeladatnak minősül.
1.3. A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1)
bekezdése alapján, helyi közügyek, valamint a helyben biztosítható közfeladatok körében
ellátandó helyi önkormányzati feladatok körébe tartozik a környezet-egészségügy
(köztisztaság, települési környezet tisztaságának biztosítása, rovar- és rágcsálóirtás).
1.4. Az Önkormányzat ……………… számú képviselő-testületi határozata alapján, a
Szerződő felek közötti együttműködés keretében, kötelezettséget vállal a Gyoma állomás és
környékének, valamint az azzal határos közterületeknek – jelen megállapodás (továbbiakban:
Megállapodás) 1. számú mellékleteit képező helyszínrajzon és alaprajzon megjelölt területén
- (továbbiakban: Terület) az alábbi feladatok elvégzésére, illetve ezen feladatok elvégzése
érdekében helyi önkéntes munka szervezésére.
Feladatok az állomás/megállóhely területén
I.1.
Kertészeti tevékenység elvégzése. Az állomás területén lévő parkokba kiültetett és az
állomás díszítése céljából az utasterekbe kihelyezett növények megőrzése, gondozása.
Az épület körüli járdák, térburkolatok dilatációs hézagainak tisztítása, ezek és a
kerítések melletti területek gyomtalanítása, gondozása. Kaszálási tevékenység évi
legalább két alkalommal
I.2.
Rendeltetésszerű használatból és egyéb okból (rongálás, betörés, szándékos
károkozásból, illetve nem rendeltetésszerű használatból keletkező károk) eredő zavarés hibaelhárítás elvégzése az esetleges járulékos helyreállítási munkák elvégzése
mellett az utasforgalmi létesítményeken:
o Belső fal-, padló- és lépcsőburkolatok javítása, folytonossági hiányainak
megszüntetése, csúszásgátló csíkok, sávok pótlása
o Nyílászárók javítása, szigetelése, mázolása, törött üvegek pótlása,
o Korlátok, rácsok, mindennemű javítása (mázolása)
o Helyiségek tisztasági festése, lábazati falfelület mázolása
o Graffiti és egyéb falfirkák eltávolítása az épületekről (kívül és belül)
o Rágcsáló-, rovarirtás
o Berendezési tárgyak javítása, cseréje (pl. csaptelep, WC tartály, mosdó+szifon)
A I. 2. feladatok közé nem tartoznak bele a tulajdonos feladatkörébe tartozó felújítási
tevékenységek.
1.5 Amennyiben az Önkormányzat a I.2 pontban foglalt feladatokat, valamely okból - ideértve
különösen az eseti keretösszeget meghaladó mértékű javítási vagy egyéb zavar-elhárítási
feladatok ellátását – a 3.1 pontban megadott keretösszegből megoldani nem tudja, Felek a
megoldás érdekében a következők szerint járnak el:
1. Önkormányzat elszámolási kimutatást készít, amelyben a keretösszeg felhasználása a
műszaki tartalom és a költségek tekintetében alátámasztja, hogy a keretösszeg
2
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kimerült, és jelzi az 5.3 pontban megjelölt MÁV kapcsolattartó felé, hogy a jelen
pontban foglalt feltétel bekövetkezett, és a hibajavítás, illetve zavarelhárítás várhatóan
milyen összegből és milyen műszaki tartalommal oldható meg.
2. Az 5.3 pontban megjelölt MÁV kapcsolattartó 1 munkanapon belül megvizsgálja és 3
munkanapon belül visszajelez, hogy az önkormányzat a bemutatott feltételekkel a
hibajavítást, illetve zavarelhárítást elvégezheti, és annak ellenértékét Jelen
Megállapodás teljesítésigazolásra és számlázásra vonatkozó rendelkezései szerint a
MÁV Zrt. részére továbbszámlázhatja, vagy nem végezheti.
1.6. Szerződő felek rögzítik, hogy a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény
(továbbiakban: Kbt.) 9. § (1) bekezdésének j) pontja alapján, jelen Megállapodás nem tartozik
a Kbt. hatálya alá, különös tekintettel arra, hogy a Szerződő felek együttműködéssel érintett
tevékenységből származó éves nettó árbevételének legfeljebb 20%-a származik a nyílt piacról.
2. A Megállapodás időbeli hatálya, megszűnése
2.1. Felek megállapodnak, hogy az a 3. sz. mellékletben szereplő átadás-átvételi
jegyzőkönyvet vesznek fel, a Megállapodás a jegyzőkönyv aláírásának napján lép hatályba.
2.2. Jelen Megállapodást a Szerződő felek határozatlan időtartamra kötik.
2.3. Jelen Megállapodás megszűnik:
a) közös megegyezéssel történő megszüntetés esetén,
b) jelen Megállapodás szerint a Fél által gyakorolt felmondással.
2.4. Az Önkormányzat jogosult indoklás nélkül, írásban a Megállapodást 3 hónap felmondási
idővel felmondani.
A MÁV Zrt. jogosult indoklás nélkül, írásban a Megállapodást 3 hónap felmondási idővel
felmondani.
2.5. A MÁV Zrt. jogosult a Megállapodást azonnali hatállyal felmondani az alábbi esetekben:
a)
ha az Önkormányzat a Megállapodás 1.4. pontjában meghatározott feladatokat
nem, vagy nem megfelelő minőségben teljesíti és a 2.7. pontban írtak szerinti
felszólításban biztosított határidő eredménytelenül telt el;
b)
ha az Önkormányzat a Megállapodásban foglalt egyéb lényeges kötelezettségét
(pl. a Megállapodás 2.9, 2.10. pontja) megszegi.
2.6. A Megállapodás MÁV Zrt. részéről történő azonnali hatályú felmondása esetén, továbbá
abban az esetben, ha a Megállapodás teljesítése olyan okból válik lehetetlenné amelyért az
Önkormányzat felelős, az Önkormányzat a Megállapodás 3.1. pontjában rögzített (havi)
összeg háromszorosának megfelelő mértékű meghiúsulási kötbért köteles fizetni a MÁV Zrt.nek.
2.7. Az Önkormányzat tudomásul veszi, hogy a MÁV Zrt. jogosult rendszeresen ellenőrizni
az Önkormányzat jelen Megállapodásban vállalt feladatainak elvégzését. Az Önkormányzat
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munkájának ellenőrzésére a MÁV Zrt. részéről Területi ingatlankezelési és zöldterület
karbantartási osztály jogosult.
Amennyiben a MÁV Zrt. az ellenőrzési tevékenység során hiányosságokat, hibás teljesítést, a
feladatok el nem végzését állapítja meg, az ellenőrzésre jogosult személy ezen tényről
jegyzőkönyvet vesz fel, - és a jegyzőkönyv megküldésével, - haladéktalanul írásban,
megfelelő határidő tűzésével teljesítésre szólítja fel az Önkormányzatot. (Az ellenőrzési
tevékenység során az esetleges hiányosságokról készítendő jegyzőkönyv mintája jelen
Megállapodás 4. számú mellékletét képezi.) A jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell a
szerződéses kötelezettségre történő hivatkozást.
Az Önkormányzat a MÁV Zrt. fentiek szerinti írásbeli kifogása esetén, annak kézhezvételétől
számított 1 munkanapon belül köteles az abban jelzett hiányosságokat kivizsgálni, és a
megjelölt határidőn belül a hiányosságot pótolni a feladatot elvégezni. Munkanapnak az
Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának munkarendje szerinti munkanap számít.
Amennyiben az Önkormányzat a MÁV Zrt. fentiek szerinti írásbeli kifogását annak
kézhezvételétől számított 3 munkanapon belül nem vitatja és a kifogással érintett feladat
szerződésszerű teljesítésére vonatkozó kötelezettségének a MÁV Zrt. által megjelölt határidőn
belül nem tesz eleget, az Önkormányzat a MÁV Zrt.-nek a Megállapodás 3.1. pontjában
rögzített (havi) összeg 3 %-ának megfelelő összegű késedelmi kötbért köteles fizetni a
késedelem minden napjára. A késedelmi kötbér nem haladhatja meg a meghiúsulási kötbér
összegét.
Amennyiben az Önkormányzat nem bizonyítja, hogy a megjelölt feladat elvégzése nem az
Önkormányzat kötelezettsége, a MÁV Zrt. által biztosított határidő eredménytelen elteltét
követően a MÁV Zrt. nem teljesítésre hivatkozással jogosult a jelen Megállapodást azonnali
hatállyal felmondani és meghiúsulási kötbér jogcímen az Önkormányzat köteles a
Megállapodás 3.1. pontjában rögzített összeg (havi) háromszorosának megfelelő mértékű
kötbért a MÁV Zrt.-nek megfizetni.
A kötbér esedékessé válik:
o késedelmi kötbér esetén, amikor a határidő lejár,
o meghiúsulási kötbér esetén, amikor a MÁV Zrt. az azonnali hatályú felmondását az
Önkormányzatnak bejelentette, illetve amikor a lehetetlenülésről a MÁV Zrt. tudomást
szerez.
A MÁV Zrt. a kötbér összegéről terhelő levelet állít ki.
A MÁV Zrt. jogosult a kötbér összegét az Önkormányzatnak fizetendő díjba beszámítani.
2.8. A MÁV Zrt. a kötbéren felül a szerződésszegésből eredő kötbért meghaladó kárának
megtérítését is követelheti az Önkormányzattól.
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2.9. Önkormányzat kijelenti, hogy ha jelen Megállapodás alapján az őt terhelő
kötelezettségeket nem teljesíti, vagy hibásan teljesíti, és ennek következményeként, illetve
azzal összefüggésben harmadik személy testi épségében, személyi javaiban, vagyonában kár
keletkezik, a Ptk. szabályai szerint a károsult irányában, mint károkozó felel, tekintet nélkül
arra, hogy a kárral az Önkormányzat a Megállapodás megkötése időpontjában a
szerződésszegés lehetséges következményeként előre számolhatott-e vagy sem.

2.10. Önkormányzat kijelenti továbbá, hogy helytáll a jelen Megállapodásban vállalt
feladatainak nem szerződésszerű teljesítéséből eredő balesetek (személyi sérülések) kapcsán
felmerült – közigazgatási vagy bírósági eljárásban érvényesítésre kerülő - egészségbiztosítási
ellátások megtérítéséért, tekintet nélkül arra, hogy ezzel az Önkormányzat a Megállapodás
megkötése időpontjában a szerződésszegés lehetséges következményeként előre számolhatotte vagy sem.
2.11. Az Önkormányzat teljes körű kártérítési felelősséggel tartozik a MÁV Zrt felé, az
Önkormányzat szerződésszegésével összefüggésben vagy abból eredően a MÁV Zrt.-t ért
valamennyi kárért, beleértve az olyan a kárt is, amely az Önkormányzat károkozó
magatartásának közvetett következménye, tekintet nélkül arra, hogy e kárral az
Önkormányzat a Megállapodás megkötése időpontjában a szerződésszegés lehetséges
következményeként előre számolhatott-e vagy sem.
2.12. Mentesülnek a Szerződő felek a szerződésszegés jogkövetkezményei alól, ha a teljesítés
elmaradása vis maiorra vezethető vissza. Vis maiornak minősül minden olyan rendkívüli,
előre nem látható tény, körülmény, amely a szerződésszegő fél érdekkörén kívül esik,
Szerződő felek akaratától független és elháríthatatlan. A vis maiorról Szerződő felek egymást
kötelesek azonnal elektronikus úton és egyidejűleg ajánlott levélben értesíteni. Az értesítés
elmaradásából származó kárért az értesítésre kötelezett felel.

3. Díjazás, fizetési feltételek
3.1. A MÁV Zrt. vállalja, hogy a jelen Megállapodás szerinti közfeladatok teljesítésére,
közszolgáltatások nyújtására és közös közérdekű célok megvalósítására irányuló
együttműködés keretében, a jelen Megállapodás 1.4. pontjában rögzített feladatok
szerződésszerű elvégzéséért az I.1 alpontban felsorolt feladatok vonatkozásában 3.700
Ft+ÁFA/hó összeget, azaz háromezerhétszáz forint+ÁFA/hó összeget, míg a I.2 alpontban
felsorolt feladatok vonatkozásában 21.366 Ft+ÁFA/hó összeget, azaz huszonegyezerháromszázhatvanhat forint+ÁFA/hó összeget fizet meg az Önkormányzat részére.
Fenti díjak a KSH által hivatalosan közzétett fogyasztói árindex mértékével évente egyszer
módosításra kerülnek, az Önkormányzat a módosítás mértékéről értesítést küld.

3.2. A MÁV Zrt. előleget nem fizet, fizetési biztosítékot nem ad.
3.3. A MÁV Zrt. a tárgyi negyedévet követő hónap 10. napjáig teljesítési igazolást állít ki. A
MÁV Zrt. által kiállításra kerülő pénzügyi teljesítési igazolás mintája jelen Megállapodás 5.
számú mellékletét képezi. Amennyiben a MÁV Zrt. a teljesítésigazolást késedelmesen állítja
5

Ikt.sz.: ……../201 /MAV

ki, a késedelmes napokra, a tárgynegyedévre elszámolandó összeg után a Ptk. szerinti
késedelmi kamatnak megfelelő összeget tartozik késedelmi kötbér jogcímen fizetni.
Az Önkormányzat a számláját az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény
(továbbiakban Áfa tv.) mindenkor hatályos szabályai szerint köteles kiállítani, a MÁV Zrt.
által kiállított teljesítési igazolás kiállítását követő 3 munkanapon belül.
3.4. Az Áfa tv. 58. § (1) bekezdése alapján a Szerződő felek határozott időre szóló
elszámolásban állapodnak meg. Elszámolási időszak egy negyedév.
3.5 Az Önkormányzat számláját csak a MÁV Zrt. által elektronikus úton a
varosuzem@gyomaendrod.hu email címre megküldött Basware teljesítésigazolásának
kézhezvétele után állíthatja ki, és a számlához mellékelnie kell annak kinyomtatott példányát.
A számlát a MÁV Zrt. csak akkor fogadja be, ha azon, illetve a mellékelt teljesítésigazoláson
megtalálható a MÁV Zrt. rendelésszáma. A rendelésszám nélkül beérkezett számlákat a MÁV
Zrt. hiánypótlásra visszaküldi az Önkormányzatnak. A szerződés szerinti fizetési esedékesség
a helyesen kiállított számla MÁV Zrt. általi kézhezvételétől számítandó. A rendelésszám
hiányából eredő késedelmes fizetésért az Önkormányzat késedelmi kamat felszámítására nem
jogosult.
Az Önkormányzat a számláját a Megállapodás számának feltüntetésével, 1 (egy) példányban,
a következő címre köteles benyújtani.
MÁV Zrt. 1426 Budapest, Pf.: 24.
3.6. A számla kiegyenlítése banki átutalással történik az Önkormányzat számláján megjelölt
számlaszámára. Fizetési határidő, a számla kézhezvételétől számított 30. (harmincadik) nap.
3.7. Az Önkormányzat által kiállított számla azon a napon számít pénzügyileg teljesítettnek,
amikor a MÁV Zrt. bankszámláját számlavezető pénzintézete a számla összegével megterheli.
3.8. A Szerződő felek megállapodnak, hogy késedelmes fizetés esetén az Önkormányzat a
fizetési esedékességet követő naptól a pénzügyi teljesítés napjáig a késedelemmel érintett
naptári félév első napján irányadó jegybanki alapkamat 8 százalékponttal növelt összegének
megfelelő mértékű késedelmi kamat felszámítására jogosult a Ptk.-ban meghatározott
feltételekkel.
3.9. A MÁV Zrt.-vel szembeni bármilyen követelés engedményezése (ideértve annak
faktorálását is), illetve MÁV Zrt.-vel szembeni bármilyen követelésen zálogjog alapítása csak
a MÁV Zrt. előzetes írásos jóváhagyásával lehetséges. A MÁV Zrt. írásos jóváhagyása
nélküli engedményezéssel, zálogjog alapítással az Önkormányzat szerződésszegést követ el a
MÁV Zr.t-vel szemben, melynek alapján Önkormányzatot kártérítési felelősség terheli.

4. A MÁV Zrt. ellenőrzési joga, az együttműködés további feltételei
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4.1. Szerződő felek rögzítik, hogy az Önkormányzat nem mentesül a szerződésszegésért való
felelősség alól, ha a MÁV Zrt. az ellenőrzést elmulasztotta vagy nem megfelelően végezte el.
4.2. Az Önkormányzat tudomásul veszi, hogy a jelen Megállapodás 1.4. pontjában rögzített
feladatok részben a MÁV Zrt. Magyar Állammal kötött vasúti pályaműködtetési
szerződésében foglaltak, valamint a MÁV-START Zrt. (1087 Budapest, Könyves Kálmán krt.
54-60.; Cg. 01-10-045551) Magyar Állammal kötött vasúti személyszállítási szerződésében
foglaltak teljesítését szolgálja. Erre tekintettel az Önkormányzat jóváhagyólag tudomásul
veszi, hogy a MÁV Zrt. a szolgáltatások minőségével kapcsolatos ellenőrzési jogait a Magyar
Állam, továbbá a MÁV Zrt. és a MÁV-START Zrt. képviselőivel együtt is gyakorolhatja.
4.3. Az Önkormányzat tudomásul veszi, hogy a jelen Megállapodásban foglalt kötelezettségei
teljesítését a MÁV Zrt. érdekében a MÁV csoport erre kijelölt vállalatának biztonsági
szervezete (jelenleg: a MÁV Zrt. Biztonsági Főigazgatósága) is jogosult ellenőrizni.
4.4. Amennyiben az Önkormányzatnak jelen Megállapodás teljesítésével összefüggésben, a
jelen Megállapodás 1.4. pontjában rögzített feladatok szerződésszerű elvégzéséhez
kapcsolódóan kérdése merül fel, az Önkormányzat jogosult a MÁV Zrt.-hez írásban
kérdéseket intézni, mely megkeresésre a MÁV Zrt. legkésőbb 15 napon belül köteles
megfelelő, teljes körű írásbeli tájékoztatást adni.
4.5. Szerződő felek rögzítik, hogy amennyiben bármelyik Fél azt szükségesnek tartja, a
Szerződő felek képviselői, illetőleg az általuk kijelölt megfelelő szakértelemmel rendelkező
munkavállalói személyes egyeztetéseket, megbeszéléseket tartanak a jelen Megállapodás
szerinti együttműködési célok maradéktalan megvalósítása érdekében.

5. Egyéb rendelkezések

5.1. A MÁV Zrt. köteles folyamatosan az Önkormányzat rendelkezésére bocsátani a
teljesítéshez szükséges információkat és adatokat.
5.2. Az Önkormányzat teljesítési segéd igénybevételére jogosult.
5.3. Szerződő felek megállapodnak, hogy jelen Megállapodással kapcsolatban az egymás
közötti kapcsolattartásban az iratok e-mail mellékletként, vagy fax útján történő megküldését
is elfogadják. A faxon küldött irat átvétele napjának a fax feladásának napját jelölik meg.

Kapcsolattartó a MÁV Zrt. részéről:
………………………....,
telefon …………………,
fax: ……………………..
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Kapcsolattartó az Önkormányzat részéről:
Pardi László városüzemeltetési osztályvezető
telefon +36-30-279-2819
e-mail: varosuzem@gyomaendrod.hu

5.4. A MÁV Zrt. biztosítja az Önkormányzat számára a Területhez való hozzáférést, a vasúti
területekre történő belépéshez szükséges engedélyeket. Az engedély névre szól és másra nem
ruházható át. Az Önkormányzat kijelenti, hogy megismerte „az idegen személyek MÁV Zrt.
területén
történő
tartózkodásának,
magáncélú
fényképfelvétel
készítésének,
engedélyezésének, a külső vállalkozók MÁV Zrt. területén történő munkavégzésének
munkavédelmi feltételeiről és engedélyezésének rendjéről” szóló MÁV Zrt. elnökvezérigazgatójának 15/2016. (V.13. MÁV Ért. 8.) EVIG sz. utasításában foglaltakat, és az
utasításban foglaltakat betartja, továbbá az érdekkörébe tartozó harmadik személyekkel
betartatja. A 15/2016. (V.13. MÁV Ért. 8.) EVIG sz. utasítás a jelen Megállapodás 6. sz.
mellékletét képezi.
5.5. A MÁV Zrt. a teljesítéshez az Önkormányzat részére semmilyen további anyagot, gépet,
eszközt, egyéb szolgáltatást nem biztosít.
5.6. A szerződésszegésnek minősül minden olyan magatartás vagy mulasztás, amelynek során
bármelyik fél a jogszabály, illetve a jelen Megállapodás alapján őt terhelő bármely
kötelezettségének felróhatóan, vagy az érdekkörébe eső és általa elhárítható egyéb okból nem
tesz eleget.
5.7. Az Önkormányzat kötelezi magát arra, hogy az általa végzett feladatokat bemutató
kiadványban, tájékoztatóban, egyéb sajtótermékben, illetve a sajtóban az Önkormányzat és a
MÁV Zrt. közötti együttműködés tényét feltünteti.
5.8. Az Önkormányzat kijelenti, hogy megismerte és elfogadta a MÁV Zrt. Etikai Kódexét
(http://www.mavcsoport.hu/mav-csoport/etikai-kodex), az abban foglalt értékeket a
jogviszony fennállása alatt magára nézve mérvadónak tartja. Kijelenti, hogy vitás eset
felmerülésekor a MÁV Zrt. által lefolytatott eljárásban együttműködik a vizsgálókkal.
Vállalja, hogy a MÁV Zrt. nevében eljáró személy(ek) Etikai Kódexet sértő cselekményé(ei)t
jelzi a MÁV Zrt. által működtetett etikai bejelentő és tanácsadó csatornán keresztül.
5.9. Szerződő felek jelen Megállapodást aláíró képviselői a Ptk. 3:31. §-ára is különös
figyelemmel a jelen Megállapodás aláírásával kijelentik és teljeskörű személyes felelősséget
vállalnak azért, hogy a jelen Megállapodás vonatkozásában képviseleti joguk nincs korlátozva
és nyilatkozattételük nincs feltételhez vagy jóváhagyáshoz kötve. Amennyiben az aláírók
nyilatkozattétele feltételhez vagy jóváhagyáshoz van kötve harmadik személyekkel szemben,
akkor jelen Megállapodás aláírásával nyilatkoznak arról, hogy a feltétel bekövetkezett, vagy a
szükséges jóváhagyást megszerezték, illetve a korlátozás nem terjed ki a jelen Megállapodás
megkötésére és aláírására. Szerződő felek rögzítik, hogy az esetleges korlátozás
megszegéséből eredő teljes felelősség az aláírókat terheli, a korlátozás a MÁV Zrt.-vel
szemben nem hatályos és annak semmilyen következménye a MÁV Zrt.-t nem terheli.
8

Ikt.sz.: ……../201 /MAV

5.10. Az Önkormányzat jelen Megállapodás aláírásával hozzájárul, hogy a Megállapodásban
rögzített adatait a MÁV Zrt. nyilvántartásai vezetése során felhasználja.
5.11. A jelen Megállapodásban nem, vagy nem kellő részletességgel szabályozott kérdések
tekintetében a Polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény rendelkezései az
irányadóak.
5.12. Szerződő felek megállapodnak abban, hogy jelen Megállapodásból eredő vitás
kérdéseket tárgyalásos úton rendezik. A tárgyalások eredménytelensége esetén Szerződő felek
a Polgári Perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény (Pp.) általános hatásköri és illetékességi
szabályai szerint járnak el.
Szerződő felek a Megállapodást elolvasták, és mint akaratukkal mindenben megegyezőt
jóváhagyólag írták alá.
Jelen Megállapodás 10 (tíz) számozott oldalból álló Megállapodás négy (4) egymással
teljesen megegyező példányban készült, melyből két-két példány kerül Szerződő felek
birtokába.
Mellékletek:
1. számú mellékletek: Helyszínrajzok
2. számú melléklet: Önkormányzat által vállalt feladatok minőségi követelményei
3. számú melléklet: Átadás-átvételi jegyzőkönyv minta
4. számú melléklet: Az ellenőrzési tevékenység során észlelt hiányosságokról
készítendő jegyzőkönyv minta
5. számú melléklet: Teljesítésigazolás minta
6. számú melléklet: 15/2016. (V.13. MÁV Ért. 8.)EVIG sz. utasítás

Szeged, 201.. …………. hó …nap

……………………………..
MÁV Zrt. képviseletében

…………………….

…………, 201.. ………… hó …. nap

…………………………….. ……………………………..
MÁV Zrt. képviseletében
Önkormányzat
képviseletében
Toldi Balázs
polgármester
…………………….
…………………….
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3. sz. melléklet

Munkaterület átadás-átvételi jegyzőkönyv

………../2016/MAV

Tárgy: ……… állomás/megállóhely és környékének, valamint a határos közterületek
„……………….
(takarítás,

szerződés”

1.4.sz.

hulladékelszállítás,

pontjában

kertészet,

szereplő

zöldterület

feladatainak

gondozás,

ellátása

hótakarítás,

csúszásmentesítés, stb.)

Készült: dátum
Jelen vannak: jelenléti ív szerint
A munka kezdése: dátum –tól, -ig.
A munkaterület megközelítése: közúton.

Jelenlévők

a

területet

bejárták

és

megállapították,

hogy

a

munkaterület

munkavégzésre alkalmas.
Az átvevő a MÁV Zrt. területén történő munkavégzés szabályairól oktatásban
részesült és alkalmazottait az oktatás anyagából kioktatta, az abban foglaltakat
betartja és betartatja.
Az átadó egyúttal engedélyezi, hogy az átvevő és alkalmazottai a munkavégzés
céljából a munkaterületre belépjenek, részükre a Belépési Engedélyek átadásra
kerültek.
Az engedély nem vonatkozik a vasúti pályatesten történő közlekedésre.
Fentiek alapján, a szerződés. 1. sz. számú melléklete(i) szerinti munkaterületet,
átadó átadja, átvevő átveszi, a mellékletet képező fotókon látható állapotban.

k.m.f.

…………………….

………………………

5. sz. melléklet

Egyszerűsített Teljesítésigazolás
Beszerzési előzménnyel nem rendelkező szolgáltatások esetén

Vállalkozó neve:

Vállalkozó

Székhelye:

Cím

Megrendelő neve:

Magyar Államvasutak Zrt.

Megrendelő székhelye:

1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 54-60.

Szerződéskötő
szervezet
kódja és neve:
Szerződés vagy megrendelés
száma:
Teljesítést igazoló szervezet
kódja, neve:

MÁV ZRt.

Teljesítés időpontja:
Basware számlaigazoló neve:
(Kontírozást végző BW felhasználó)

Teljesítés

igazoló

Telefonszám:

neve:

(Vasúti, városi vagy
mobil)

(Nyomtatott nagybetűvel)

Munka megnevezése

Me

Mennyiség

Kelt: …………………, ……… ….………………
(helység)
(év)
(hó)

Értéke
Egység
Nettó
-ár
összeg

Megjegyzés

………
(nap)

………………………
Vállalkozó

……………………..
Teljesítésigazoló

A teljesítésigazolás eredeti példánya a számla mellékletét képezi!

-1-

6. sz. melléklet

15/2016. (V. 13. MÁV Ért. 8.) EVIG sz. utasítás

A felügyeleti igazolványok, szolgálati megbízólevelek,
belépési, behajtási engedélyek kiadási eljárásáról, használatáról,
a MÁV Zrt. üzemi területén történő tartózkodás rendjéről
AZ UTASÍTÁS CÉLJA

1.0

A MÁV Zrt. üzemi területére vonatkozóan meghatározni a területen való tartózkodás rendjét,
a belépési és behajtási engedélyek kiállításának feltételeit, valamint a felügyeleti ellenőrzésre,
vizsgálatra, intézkedésre feljogosító igazolványok kiadásának szabályait.

HATÁLY ÉS FELELŐSSÉG MEGHATÁROZÁSA

2.0
2.1

AZ UTASÍTÁS KIDOLGOZÁSÁÉRT ÉS KARBANTARTÁSÁÉRT FELELŐS

A MÁV Zrt. biztonsági igazgatója.
Az utasítás mellékletei és függelékei az utasítás újbóli kiadása nélkül önmagában is
aktualizálhatóak. Az aktuális hatályos változat a MÁV Zrt. utasítástárában érhető el.
2.2

AZ UTASÍTÁS SZEMÉLYI HATÁLYA KITERJED
-

-

-

-

Az utasítás személyi hatálya kiterjed a MÁV-csoportra, valamint a
MÁV Nosztalgia Kft-re, továbbá ezen társaságokkal
munkaviszony, ill. munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony
alapján munkát végzőkre,
azon jogi személyiségű, vagy jogi személyiséggel nem rendelkező
vállalkozások munkavállalóira, akik a MÁV-csoport valamely
társaságával kötött szerződés alapján munkavégzés céljából
használják a MÁV Zrt. üzemi területét,
a MÁV-csoport társaságaival szerződéses kapcsolatban álló
egyesületekre, alapítványokra, közhasznú társaságokra,
olyan idegen munkavállalókra, akik a MÁV-csoport társaságaival
szerződéses jogviszonyban nem állnak, de munkavégzésük részben
vagy egészben a MÁV Zrt. üzemi terültén történik és ezen
tevékenységhez szükséges a Társaság hozzájárulása,
a MÁV Zrt. üzemi területére bérleményük megközelítése céljából
belépő, illetve gépjárművel behajtó személyekre,
a MÁV Zrt. üzemi területén magáncélú fotó-, videó-, filmfelvételt
készíteni kívánó magánszemélyekre és kísérőikre.

Az utasítás rendelkezéseit a belépésre, behajtásra, tartózkodásra vonatkozó 2.5, valamint a
4.2.1 és a 4.3.1 pontokban meghatározott általános szabályok vonatkozásában kell
alkalmazni:

-

-

-

-

-

-

-

2.3

„A vasúti utazási és felügyeleti igazolvány, valamint a Felügyeleti
igazolvány2 kiadásának és használatának rendjéről” kiadott
22/2013. (MÁV. Ért. 10.) számú Biztonság - elnök-vezérigazgatói
utasítás hatálya alá tartozó személyekre,
„Az üzleti célú filmfelvételekkel kapcsolatos szolgáltatások
engedélyezéséről és szabályozásáról” kiadott 41/2012. (MÁV. Ért.
18.) számú Kommunikáció - elnök-vezérigazgatói utasítás szerint
engedélyt igénylő személyekre,
„A MÁV Zrt. külső kommunikációs tevékenységéről és a
csoportszintű külső kommunikáció elveiről” szóló 14/2015.(IV. 24.
MÁV Ért. 6 .) EVIG sz. utasítással módosított 5/2010. (MÁV Ért.
2.) EVIG számú utasításban foglaltak szerint, a sajtó által igényelt,
a MÁV-csoport tájékoztatási körébe eső, kifejezetten a
hírszolgáltatáshoz kapcsolódó belépési, forgatási, fotózási
engedélyt kérőkre,
mentési, kárelhárítási, közrend és közbiztonsági feladatok
végrehajtása érdekében az üzemi területre belépőkre,
a külön jogszabályban meghatározott jogkörük gyakorlása
érdekében a MÁV Zrt. üzemi területére belépő rendvédelmi,
hatósági és közigazgatási szervek képviseletében eljárókra,
vagyonőrökre, akik a MÁV Zrt. üzemi területén a közszolgáltatási
tevékenységgel összefüggésben szerződés alapján élőerős őrzési
feladatokat látnak el,
fegyveres biztonsági őrökre, akik a MÁV-csoport egyes
létfontosságú létesítményeinek védelmét biztosítják,
a MÁV-csoport valamely társaságával kötött Együttműködési
megállapodás alapján, az üzemi területen polgárőri szolgálatot
ellátókra,
vállalkozó vasútvállalat Igazolással rendelkező munkavállalóira,
bérleti jogviszony/használati jogviszony alapján, az üzemi
területen életvitelszerűen lakókra, ha a lakásuk megközelítésére
más lehetőség nincs.

AZ UTASÍTÁS TERÜLETI HATÁLYA KITERJED
-

-

a MÁV Zrt. üzemi területére, ahol a tulajdonosi, üzemeltetői,
kezelői vagy használói jogokat a MÁV Zrt. gyakorolja,
azon ingatlanokra melyeknél a belépést, behajtást, illetve a
benntartózkodást külön utasítás nem szabályozza,
a létesítmények meghatározott területére, ha a megközelítési
útvonala üzemi területen van, vagy a területen történő tevékenység
érinti azt,
az utasforgalom számára időszakosan megnyitott üzemi
területekre, azok zárvatartása alatt,
a közforgalmú rakterületek nem rakodási célú igénybevétele
esetén.

2.4

AZ UTASÍTÁS TÁRGYI HATÁLYA KITERJED
-

a MÁV Zrt. üzemi területét igénybe vevő szolgálati és szolgálati
célból használt magángépjárművekre,
az üzemi területet munkavégzés céljából igénybe vevő közúti
gépjárművekre és munkagépekre,
a külön jogszabályban meghatározott felügyeleti és/vagy
ellenőrzési jogkörének gyakorlása érdekében a MÁV Zrt. üzemi
területére behajtó közlekedési és közigazgatási hatóságok
gépjárműveire.

A tárgyi hatály a 2.5, valamint a 4.2.1 és a 4.3.1 pontokban meghatározott általános szabályok
vonatkozásában kiterjed:
-

-

-

2.5

AZ

UTASÍTÁSBAN FOGLALT ELŐÍRÁSOK MELLETT A
TERÜLETÉN ÉRVÉNYESEK ÉS BETARTANDÓK

2.6

a mentési, kárelhárítási feladatok végzése során a
megkülönböztetett jelzéssel ellátott gépjárművekre,
a külön jogszabályban meghatározott jogkörének gyakorlása
érdekében a MÁV Zrt. üzemi terültére behajtó rendvédelmi,
hatósági szervek járműveire,
a MÁV-csoport valamely társaságával pénz- és értékszállítási
tevékenység végzésére kötött szerződés alapján behajtó
gépjárművekre,
a közüzemi cégek szolgáltatás végrehajtása céljából behajtó
gépjárműveire.
MÁV ZRT.

ÜZEMI

a munkavédelmi és környezetvédelmi szabályok,
a tűzvédelmi előírások,
a vagyonvédelmi és vasútbiztonsági rendelkezések,
az állomási rend, helyi végrehajtási utasítás előírásai,
a havária helyzetek kezelésére kiadott kényszerhelyzeti előírások,
a KRESZ szabályok.

MUNKAVÉDELMI SZABÁLYOK

A hatályos munkavédelmi előírások betartása a MÁV Zrt. üzemi területére belépő valamennyi
személy számára kötelező.
A belépés feltétele a munkavédelmi oktatáson való részvétel igazolása.
A munkavédelmi szabályokra vonatkozó rendelkezéseket az „A” Függelék tartalmazza.
2.7

ADATKEZELÉSI SZABÁLYOK

Ezen utasítás hatálya alá tartozó engedélyek, igazolványok kiállításának feltétele az
Adatkezelési tájékoztató megismerése, elfogadása.
Az adatkezelésre vonatkozó rendelkezéseket a „B” Függelék tartalmazza.

Felügyeleti igazolvány, Szolgálati megbízólevél, Belépési engedély, valamint a
magángépjárművek Behajtási engedélyére vonatkozó engedélykérelmek esetében a MÁV Zrtn kívül minden szervezet vezetője vagy a kapcsolattartó, mint az utasítás hatálya alá tartozó
igénylő, az igénylés benyújtásával egyidejűleg az alábbi nyilatkozatot köteles tenni:
„A MÁV Zrt. részére, engedély kiadása céljából mellékelten megküldött személyes adatok
tekintetében az érintettek tájékoztatása megtörtént, az adatkezeléshez hozzájárulásukat
megadták.”
A magáncélú fotó,- videó- és filmfelvétel készítési engedélyt igénylők a „B” Függelék szerinti
nyilatkozatot kötelesek tenni.

3.0

FOGALMAK MEGHATÁROZÁSA
3.1 MÁV-CSOPORT

Ezen utasítás vonatkozásában: a MÁV Zrt. és a MÁV Zrt. konszolidációjába teljes körűen
bevont leányvállalatai, valamint a MÁV Nosztalgia Kft.
3.2 FELÜGYELETI IGAZOLVÁNY
Fényképes, névre szóló, sorszámmal ellátott igazolvány, mely a MÁV Zrt. területére
belépésre és általános jelleggel vagy az abban foglalt körben ellenőrzésre, intézkedésre
jogosít.
3.3 SZOLGÁLATI MEGBÍZÓLEVÉL
Névre szóló, sorszámmal ellátott, arckép nélküli irat, mely a MÁV Zrt. adott területére
biztosít belépési - a benne foglalt korlátozásokkal - ellenőrzési, vizsgálati, intézkedési
jogokat.
3.4 BELÉPÉSI ENGEDÉLY
Névre szóló, személy azonosításra alkalmas, sorszámozott irat, mely feljogosít a MÁV Zrt.
üzemi területére történő belépésre, tartózkodásra.
3.5 BEHAJTÁSI ENGEDÉLY
Gépjármű illetve a munkagép rendszámát és/vagy azonosító adatát tartalmazó sorszámozott
irat, mely feljogosít a MÁV Zrt. üzemi területére történő behajtásra.
3.6 SZOLGÁLATI GÉPJÁRMŰ
A MÁV Zrt és a portfóliójába tartozó társaságoknál flottaszerződés keretében használt, vagy
az egyes társaságok saját tulajdonában álló, olyan járművek, melyeket a munkáltatóval kötött
megállapodás alapján:
- korlátlan személyi használatra, munkakőrhöz rendelt,
- korlátozott személyi használatra, munkakőrhöz rendelt,
- kizárólag hivatali célra használható, szervezethez rendelt.

3.7 ÜZEMI TERÜLET
A MÁV Zrt. tulajdonában, üzemeltetésében vagy használatában lévő – a vasútüzemi
tevékenység biztonságos végzése érdekében – szabályozott módon igénybe vehető területek.
IGAZOLÁS
Névre szóló, a MÁV Zrt. üzemi területére belépésre, behajtásra jogosító irat, melyet Hálózathozzáférési szerződés alapján a vállalkozó vasúti társaság állít ki.

3.8 IDEGEN MUNKAVÁLLALÓ
Az utasítás alkalmazása szempontjából idegen munkavállalónak minősül az a természetes
személy, aki:
a MÁV-csoport valamely társaságával munkaviszonyban áll, de a MÁV Zrt.
üzemi területén a munkát nem a fennálló munkaviszonya alapján végzi,
azon jogi személyiségű, vagy jogi személyiséggel nem rendelkező
vállalkozások munkavállalója, aki a MÁV-csoportba tartozó társasággal kötött
szerződés alapján munkavégzés céljából használja a MÁV Zrt. üzemi területét,
a MÁV-csoportba tartozó társaságokkal szerződéses kapcsolatban nem áll, de a
MÁV Zrt. üzemi területét munkavégzés céljából veszi igénybe.

-

-

3.9 IDEGEN SZEMÉLY
Minden olyan természetes személy, aki nem munkavégzés céljából kíván belépni a MÁV Zrt.
üzemi területére, ide értve a magáncélú felvételkészítést is.
3.10

KAPCSOLATTARTÓ

A MÁV-csoportba
munkavállaló.

4.0

tartozó

társaság

részéről

szerződésben

kijelölt,

közreműködő

AZ UTASÍTÁS LEÍRÁSA
4.1 FELÜGYELETI

IGAZOLVÁNY,
HASZNÁLATÁNAK SZABÁLYAI

4.1.1

SZOLGÁLATI

MEGBÍZÓLEVÉL KIÁLLÍTÁSÁNAK,

Felügyeleti igazolvány

Fényképes, névre szóló, sorszámmal ellátott igazolvány, mely a MÁV Zrt. területére
belépésre és általános jelleggel vagy az abban foglalt körben ellenőrzésre, vizsgálatra és
intézkedésre jogosít. (1. sz. melléklet)
4.1.2

Szolgálati megbízólevél

Névre szóló, sorszámmal ellátott, arckép nélküli irat, mely a MÁV Zrt. adott területére
biztosít belépési jogot és az abban foglalt korlátozásokkal tulajdonosa ellenőrzést, vizsgálatot
folytathat, intézkedést tehet.(2. sz. melléklet)
4.1.3

Igényléssel, kiállítással, használattal kapcsolatos eljárási rend

A Felügyeleti igazolvány valamint a Szolgálati megbízólevél a MÁV-csoport azon
munkavállalói részére igényelhető, akik a munkaköri leírásukban előírt felügyeleti,
ellenőrzési, vizsgálati, illetve intézkedési hatáskörrel, jogosultsággal rendelkeznek.
A Felügyeleti igazolvány és a Szolgálati megbízólevél utazásra nem jogosít.
Az igénylés írásban, a szolgálati hely szervezeti egység vezetője által történhet, melyben meg
kell határozni a területi illetékességet és az ellenőrzési, vizsgálati, intézkedési hatáskört.
A Felügyeleti igazolvány valamint a Szolgálati megbízólevél visszavonásig érvényes,
legfeljebb a tárgy év végéig állítható ki, évente hosszabbítani kell. Az érvényességi időt az
iraton aláírással és bélyegző lenyomattal dokumentáltan kell feltüntetni.
Az érvényességi határidő hosszabbítására irányuló írásos kezdeményezést az igénylésre
jogosult vezető tehet.
A Felügyeleti igazolvány valamint a Szolgálati megbízólevél kiállításával, nyilvántartásba
vételével és érvényesítésével összefüggő feladatok ellátása a MÁV Zrt. Biztonsági
igazgatóság hatáskörébe tartozik.
Az igénylést benyújtó szervezeti egység vezetőjének feladata
-

Felügyeleti igazolvány, Szolgálati megbízólevél használatára való
jogosultság vizsgálata,
az igénylés írásbeli kérelemben történő benyújtása,
az igazolványban, megbízólevélben szereplő adatok változásának
bejelentése,
éves érvényesítés kezdeményezése,
jogosultság megszűnésekor az igazolvány kiállító szervnél történő
leadásának biztosítása,

elvesztés, elhagyás, eltulajdonítás vagy megsemmisülés esetén
jegyzőkönyv felvétele, a felvett jegyzőkönyv megküldése a
Biztonsági igazgatóságnak.
(Eltulajdonítás esetén a jegyzőkönyvhöz a rendőrségi feljelentést is csatolni kell)
-

A kiállítás iránti írásos kérelemnek tartalmaznia kell az alábbi adatokat:
név
munkáltató szervezeti egység megnevezése
beosztás
törzsszám
ellenőrzési, vizsgálati és intézkedési jogosultság illetékessége,
hatásköre.
A Biztonsági igazgatóság feladata
-

az igazolványok, megbízólevelek írásbeli kérelemre történő
kiállítása,
éves érvényesítése,
nyilvántartása,
az érvénytelenné vált, illetve használatból kivont igazolványok,
megbízólevelek selejtezése,
elvesztett, elhagyott, eltulajdonított vagy megsemmisült
igazolványok, megbízólevelek letiltása, intézkedés a MÁV Zrt.
Értesítőjében való közzétételre.

A Felügyeleti igazolvány illetve a Szolgálati megbízólevél „Hivatalos feljegyzések” rovatába
bejegyzést kizárólag a kiállító szervezet tehet.
A Felügyelet igazolványt, Szolgálati megbízólevelet a munkaviszony, illetve a jogosultság
bármely okból történő megszűnésekor le kell adni az engedélyt kiállító szervezetnél.

4.2 BELÉPÉSI ENGEDÉLYEK
4.2.1

Általános szabályok

A MÁV Zrt. üzemi területére csak érvényes, személyre szóló belépési engedély vagy
belépésre jogosító igazolvány, igazolás birtokában lehet belépni, illetve tartózkodni.
Nem kell Belépési engedélyt igényelnie a MÁV-csoport azon munkavállalójának, aki
rendelkezik érvényes Felügyeleti igazolvánnyal vagy Szolgálati megbízólevéllel, továbbá a
Hálózat-hozzáférési szerződés alapján kiállított Igazolás birtokosának.
A MÁV Zrt. üzemi területére belépésre jogosító - a MÁV-csoport társaságai által kiállított igazolványok, iratok elfogadásának körét a Csoportirányítási Biztonsági Bizottság
állásfoglalása alapján a MÁV Zrt. Biztonsági igazgatósága kiterjesztheti.

4.2.1.1 Belépési engedély igénylése
A Belépési engedély iránti kérelmet a Biztonsági igazgatóság engedély kiadására jogosult
szervezetéhez kell írásban (papíralapon vagy elektronikus úton) benyújtani, legalább 5
munkanappal az üzemi területre tervezett belépés előtt.
A kérelem benyújtásának helyét, levelezési címét, elektronikus elérhetőségét a 18. sz.
melléklet tartalmazza.
Azon személyek részére kell igényelni Belépési engedélyt akik:
- az üzemi területen, a MÁV-csoportba tartozó társaság tevékenységével összefüggő
feladatot látnak el,
- a tevékenységük szorosan kapcsolódik a közszolgáltatáshoz vagy kiegészíti azt,
- az üzemi területen engedélyezett gazdasági tevékenységet folytatnak,
- valamely, a MÁV-csoportba tartozó társaság érdekében idegen munkavállalóként
munkálatok elvégzésére érvényes szerződéssel rendelkeznek.
Engedélyt kell igényelni továbbá:
- olyan idegen munkavállaló részére, aki valamely, a MÁV-csoportba tartozó
társasággal szerződéses jogviszonyban nem áll, de a munkavégzéshez szükséges az
üzemi terület igénybevétele,
- azon természetes személynek, aki érvényes Regisztrációs igazolvánnyal rendelkezik
és kérelme alapján a magáncélú felvételkészítés részben vagy egészben a MÁV Zrt.
üzemi területén történik.
4.2.1.2 Belépési engedély kiadása
Az engedélyek elbírálására és kiadására a MÁV Zrt. Biztonsági igazgatóság központi
irányítási szervezete jogosult:
országos hatáskörrel,
több területi igazgatóság területére,
az egyes igazgatóságok területére vonatkozóan az engedély
kiadását magához vonhatja.
A MÁV Zrt. Biztonsági igazgatóság területi szervezete saját illetékességi területére jogosult
engedély kiadására.
A Belépési engedély kiadásának feltétele a munkavédelmi oktatáson való részvétel igazolása.
Munkavédelmi oktatás hiányában csak a megfelelő munkavédelmi feltételeket biztosító
szakfelügyelet, kísérő jelenléte mellett engedélyezhető az eseti belépés, benntartózkodás.
Eseti Belépési engedély kiadására jogosult továbbá a területi végrehajtó szolgálati egység
vezetője az alábbi feltételek együttes fennállása esetén:
saját illetékességi területén belül,
eseti jelleggel, ha az üzemi terület igénybevétele nem haladja meg
a 72 óra időtartamot,

-

ha a belépést, a területen történő munkavégzést ezen utasítás
rendelkezései nem tiltják vagy korlátozzák.

Az így kiadott eseti engedélyekről – a kiadást követően haladéktalanul – elektronikus úton
tájékoztatni kell a területileg illetékes Vasútbiztonságot.
4.2.1.3 Belépési engedély kiadásának megtagadása, feltételekhez
kötése
A MÁV Zrt. Biztonsági igazgatósága a Belépési engedélyt nem állítja ki, ha:
-

nincs jogcím a MÁV Zrt. üzemi területén történő tartózkodásra,
vagy az nem megfelelő,
a munkavégzés az adott helyen lehetetlen vagy az nem
biztonságos,
ha a kérelmező felszólításra sem csatolja az engedély kiállításához
szükséges dokumentumokat.

A MÁV Zrt. Biztonsági igazgatósága a Belépési engedélyt kiállítását feltételhez kötheti, ha az
igénylő:
a létfontosságú rendszerek és létesítmények azonosításáról,
kijelöléséről és védelméről szóló jogszabály alapján a MÁV Zrt.
kijelölt létfontosságú létesítményébe, területére (kritikus
infrastruktúra) kéri a belépést,
az Egységes őrzés-védelmi rendszerbe bevont pályaudvar, állomás
üzemi területére kíván belépni,
ha belépés, benntartózkodás kiemelt biztonsági kockázatot jelent.
4.2.1.4 Belépési engedély hitelesítése, módosítása és nyilvántartása
Az engedélyt a kiállító szervezet vezetőjének vagy a vezető által arra felhatalmazott
személynek az aláírásával és bélyegző lenyomatával kell hitelesíteni.
Amennyiben az engedélyen szereplő adatok bármelyike megváltozik, a változás tényéről 5
munkanapon belül írásban értesíteni kell az engedélyt kiállító szervezetet. A kiállító szervezet
az új engedély kiadásával egy időben az érvénytelenné vált engedélyt bevonja.
A kiállító szervezet a Belépési engedélyeket – az érvényesség lejártát követően – a hatályos
iratkezelési szabályzat szerint kezeli.
4.2.1.5 Belépési engedély ellenőrzése
A kiadott engedélyeket - és az engedélyben meghatározott személyi azonosító iratot - az
engedély birtokosa az üzemi területen való tartózkodás ideje alatt köteles magánál tartani, és
ellenőrzéskor azt felmutatni.
A belépési-, tartózkodási- és felvétel készítési jogosultságot, továbbá a munkavégzési-,
közlekedési-, valamint technológiai előírások betartását a MÁV Zrt. Biztonsági igazgatóság
ellenőrizheti.
Ellenőrzési jogosultság illeti meg továbbá:

-

idegen munkavállalók esetében a szerződésben megjelölt,
ellenőrzési jogkörrel rendelkezőket,
azt a munkavállalót, aki az üzemi területért való felelősségét más,
hatályos utasítás vagy munkaköri leírása alapján gyakorolja,
a MÁV Zrt. üzemi területén az őrzési, járőrözési feladatokat ellátó
fegyveres biztonsági őröket és vagyonőröket is.
4.2.1.6 Belépési engedély felfüggesztése, visszavonása

Az ellenőrzésre jogosultak kötelesek intézkedni a munkavégzés azonnali felfüggesztéséről,
ha:
a biztonsági intézkedések betartásának hiánya a MÁV Zrt.
munkavállalóit, ügyfeleit, közvetlenül veszélyezteti,
az engedélyes tevékenysége a vasúti közlekedés biztonságát, vagy
a vagyonbiztonságot veszélyezteti,
az engedélyt jogosulatlanul használják, átruházzák, meghamisítják.
Az engedély – munkavégzés felfüggesztésével – visszavonható, ha:
az engedélyes a helyszínen az engedélyt nem tudja bemutatni az
ellenőrzést végző személynek,
a munkavégzés (tartalma, helyszíne, időtartama) a kiadott
engedélyben foglaltaktól eltér.
Az ellenőrzést végző a felfüggesztésről jegyzőkönyvet vesz fel, melyet legkésőbb az
ellenőrzést követő munkanapon meg kell küldeni a szerződéskötő (kapcsolattartó)
szervezetnek illetve vasútvállalatnak.
Újabb engedély nem adható ki, ha a felfüggesztés az engedélyt birtokló vasúti közlekedés
biztonságát veszélyeztető szándékos magatartásával hozható összefüggésbe.
4.2.2

Belépési engedély MÁV Zrt. munkavállalója részére

Sorszámmal ellátott, a munkavállaló nevét és beosztását tartalmazó, visszavonásig érvényes
kártya, amely a belépéssel, üzemi területen történő tartózkodással kapcsolatos
jogosultságokat, korlátozásokat tartalmaz. (3. sz. melléklet)
4.2.3

Belépési engedély MÁV-csoportba tartozó társaság munkavállalója
részére

Sorszámmal ellátott, a munkavállaló nevét és beosztását és a MÁV-csoportba tartozó társaság
megnevezését tartalmazó, visszavonásig érvényes kártya, mely a belépéssel, üzemi területen
történő tartózkodással kapcsolatos jogosultságokat, korlátozásokat tartalmaz. (4. sz. melléklet)
4.2.4

munkavállalója részére

Sorszámmal ellátott, határozott időre szóló, a munkavállaló nevét, beosztását és személy
azonosítására alkalmas igazolvány számát, továbbá a társaság megnevezését tartalmazó
kártya, mely a belépéssel, üzemi területen történő tartózkodással kapcsolatos jogosultságokat,
korlátozásokat tartalmaz. (5. sz. melléklet)

4.2.4.1 A Belépési engedélyek kiállításával kapcsolatos eljárásrend a
MÁV Zrt., a MÁV-csoport társasága valamint MÁV Zrt.
kisebbségi portfóliójába tartozó társaság munkavállalója
esetén
Az igénylést benyújtó szervezeti egység vezetőjének feladata
-

az engedélyre való jogosultság vizsgálata,
az igénylés írásbeli kérelemben és elektronikusan szerkeszthető
formában történő benyújtása,
a 2.7 pontban meghatározott adatkezelési nyilatkozat megtétele,
az engedélyen szereplő adatok változásának bejelentése,
elvesztés, elhagyás, eltulajdonítás vagy megsemmisülés esetén
bejelentési kötelezettség a kiállító szervezet felé,
munkavállaló részére kiállított engedélyt a munkaviszony
megszűnésekor le kell adni az engedélyt kiállító szervezetnek.

Az engedély iránti kérelemnek tartalmaznia kell az alábbi adatokat:
név,
szolgálati hely,
beosztás,
törzsszám/személyigazolvány szám
a használat területi korlátozása.
A Biztonsági igazgatóság feladata
-

4.2.5

a kérelem kötelező tartalmi elemei meglétének vizsgálata,
az engedélyek írásbeli kérelemre történő kiállítása,
nyilvántartása,
az érvénytelenné vált, illetve használatból kivont engedélyek
selejtezése.
Belépési engedély munkavégzéshez idegen munkavállaló részére

Sorszámozott, határozott időtartamra, legfeljebb a tárgyév december 31-ig érvényes engedély,
mely a belépésre jogosult nevét és fényképes, személyazonosításra alkalmas igazolványának
számát, munkáltató megnevezését, valamint a munkavégzés célját és helyét tartalmazza. Az
üzemi területen történő tartózkodással kapcsolatos jogosultságokat, korlátozásokat
tartalmazhat.
(6. sz. melléklet)
Amennyiben egy munkaterületen, egy időben azonos célú munkát végez több személy
(minimum 3 fő), akkor részükre Csoportos belépési engedély is kiállítható. Csoportos
engedélyen minden munkavállaló nevét és személyazonosításra alkalmas igazolványának
számát fel kell tüntetni. (7. sz. melléklet)
4.2.5.1 Kiállítással, használattal kapcsolatos eljárási rend

Az idegen munkavállalók belépési engedélyének kérelmezése, engedélyezése, használata
során is irányadóak, betartandók a 4.2.1 pontban meghatározott általános belépés
engedélyezési szabályok.
Az engedélykérési kötelezettségről, engedélykérési eljárás módjáról az idegen felet a
szerződéskötéskor a MÁV-csoportba tartozó társaság képviseletében eljáró szervezet, illetve
az idegen féllel kapcsolattartásra a szerződésben kijelölt munkavállaló köteles tájékoztatni.
A szerződésben minden esetben fel kell hívni a szerződő felek figyelmét ezen utasítás
előírásaira.
A MÁV Zrt. részéről kapcsolattartó személyt a szerződésben akkor is meg kell határozni, ha a
területen végzendő munkára a szerződést nem a MÁV-csoportba tartozó valamely társasága
köti a vállalkozóval.
A szerződésekben meghatározott kapcsolattartó illetve a szerződő - a MÁV-csoportba tartozó
valamely társaság - szervezeti egysége jogosult az idegen munkavállaló részére Belépési
engedély kérelmet benyújtani.
Kivételes esetben, amikor az üzemi területre történő belépés nem a MÁV-csoportba tartozó
valamely társaság érdekében történik, de a belépés, munkavégzés - közműérintettség,
szolgalmi jog biztosítása miatt, vagy egyéb okból - elkerülhetetlen a belépési engedély
kiadásának nem feltétele a kapcsolattartó.
Ezen esetekben a belépést igénylő csatolni köteles a vasúti infrastruktúra üzemeltetéséért
felelős, illetékes területi szervezet írásos hozzájáruló nyilatkozatát.
Az engedély iránti kérelemnek tartalmaznia kell az alábbi adatokat:
név,
fényképes, személyazonosításra alkalmas igazolvány számát,
munkáltató megnevezése,
konkrét munkavégzés tartalma, helyszíne, időtartama.
A fenti adatokat elektronikusan szerkeszthető formában is meg kell küldeni.
A kérelemhez csatolni kell:
a munkavédelmi oktatást igazoló dokumentum másolatát,
a 2.7 pontban meghatározott adatkezelési nyilatkozatot.
Engedély kiállításához szükséges adatok, dokumentumok hiánya esetén a kérelmezőt
hiánypótlásra kell felszólítani. Amennyiben a hiánypótlás felszólításra sem történik meg az
engedély nem állítható ki.
A belépési engedély kizárólag az engedélyen feltüntetett munkavégzési céllal, helyszínre és
időszakban jogosít belépésre.
Az engedély érvényessége – tárgyéven belül – a benyújtáskor elfogadott feltételekkel indokolt
esetben meghosszabbítható. A meghosszabbítást a kapcsolattartó kezdeményezheti az
engedélyt eredetileg kiadó szervezeténél.
Indokolt esetben a belépés illetve az üzemi területen történő tartózkodás, munkavégzés, kísérő
jelenlétéhez, vagy szakfelügyelethez köthető.

Amennyiben a munkavégzéshez szakfelügyelet is szükséges, annak megrendeléséről az
érintett szakszolgálat(ok) előzetes megkeresése alapján a kérelmet benyújtó köteles
gondoskodni.
4.2.6

Vállalkozó vasúti társaság belépési Igazolás

Az Igazolást a Hálózat-hozzáférési szerződéssel rendelkező vállalkozó vasúti társaság állítja
ki a saját vagy a vele szerződésben lévő társaságok munkavállalói/személyzete részére.
Az Igazolás kizárólag fényképes, személyazonosításra alkalmas okmánnyal együtt érvényes,
melynek számát az Igazoláson fel kell tüntetni.
A vállalkozó vasúti társaság az Igazoláson meghatározott természetes személyen keresztül
jogosult a hálózat-hozzáférési szerződésében szereplő jogait gyakorolni és köteles az abban
megfogalmazott kötelezettségeit betartatni. A vállalkozó vasúti társaság az Igazoláson
szereplő természetes személy munkájáért, vasúti területen történő jogszerű tartózkodásáért
felelősséggel tartozik.
Az Igazolás formáját, kiállítási módját, használatának, nyilvántartásának rendjét és az
ellenőrzéssel kapcsolatos jogosultságokat a Hálózat-hozzáférési szerződésben szabályozni
kell.
A MÁV Zrt. üzemi területén történő tartózkodás ideje alatt az Igazolás birtokosa az Igazolást
köteles magánál tartani.
A MÁV Zrt. az üzemi területén a 4.2.1.5 pontokban meghatározottak szerint az Igazolás
meglétét ellenőrizheti.
Az Igazolás mintáját a 8. sz. melléklet tartalmazza.

4.3 BEHAJTÁSI ENGEDÉLYEK
4.3.1

Általános szabályok

A MÁV Zrt. üzemi területére csak az hajthat be, aki rendelkezik a járműre kiadott érvényes
behajtási engedéllyel, továbbá a járművezető és a járműben tartózkodó személyek részére
kiadott belépésre jogosító igazolvánnyal, engedéllyel vagy igazolással.
Az üzemi terület igénybevétele során a Behajtási engedélyt jól látható helyen és a
rendszám/azonosító ellenőrzésére alkalmas módon kell elhelyezni.
A behajtási engedély a MÁV Zrt. kijelölt és kialakított parkolóiban parkolás céljára nem
vehető igénybe. A kijelölt és kialakított parkolókban parkolni csak a gépjárműre kiadott
parkolási engedéllyel lehet.
4.3.1.1 Behajtási engedély igénylése
Behajtási engedélyt kell igényelni minden olyan járműre, mellyel a MÁV Zrt. üzemi területét
igénybe kívánják venni.

Egy személy egy magángépjárműre igényelhet Behajtási engedélyt, illetve egy forgalmi
rendszámra egy engedély adható ki.
A Behajtási engedély iránti kérelmet a Biztonsági igazgatóság engedélykiadásra jogosult
szervezetéhez kell írásban (papíralapon vagy elektronikus úton) benyújtani.
A kérelem benyújtásának helyét, levelezési címét, elektronikus elérhetőségét a 18. sz.
melléklet tartalmazza.
4.3.1.2 Behajtási engedély kiadása
Az engedélyek elbírálására és kiadására a MÁV Zrt. Biztonsági igazgatóság központi
irányítási szervezete jogosult:
országos hatáskörrel,
több területi igazgatóság területére, illetve
az egyes igazgatóságok területére vonatkozóan az engedély
kiadását magához vonhatja.
MÁV Zrt. Biztonsági igazgatóság területi szervezete saját illetékességi területére jogosult
engedély kiadására.
4.3.1.3 Behajtási engedély kiadásának megtagadása, feltételekhez
kötése
A MÁV Zrt. Biztonsági igazgatósága a Behajtási engedélyt nem állítja ki, ha:
-

nincs jogcím a behajtásra, vagy az nem megfelelő,
a behajtás az adott helyre lehetetlen vagy az nem biztonságos,
ha a kérelmező hiánypótlásra történő felszólítást követően sem adja
meg az engedély kiállításához szükséges adatokat.

A MÁV Zrt. Biztonsági igazgatósága a Behajtási engedély kiállítását feltételhez kötheti, ha az
igénylő:
a létfontosságú rendszerek és létesítmények azonosításáról,
kijelöléséről és védelméről szóló jogszabály által érintett területre
kéri a behajtást,
az Egységes őrzés-védelmi rendszerbe bevont pályaudvar, állomás
üzemi területére kíván behajtani,
ha a gépjárművel történő behajtás kiemelt biztonsági kockázatot
jelent.
4.3.1.4 Behajtási engedély hitelesítése, módosítása és nyilvántartása
Az engedélyt a kiállító szervezet vezetője vagy a vezető által arra felhatalmazott személy
aláírásával és az alkalmazott bélyegző lenyomatával kell hitelesíteni.
Amennyiben az engedélyen szereplő adatok bármelyike megváltozik, a változás tényéről 5
munkanapon belül írásban értesíteni kell az engedélyt kiállító szervezetet. A kiállító szervezet
az új engedély kiadásával egy időben az előzőt érvényteleníti és bevonja.

A kiállító szervezet a Behajtási engedélyeket az érvényesség lejártát követően a hatályos
iratkezelési szabályzat szerint kezeli.
4.3.1.5 Behajtási engedély ellenőrzése
A behajtási jogosultságot, továbbá munkavégzési-, közlekedési-, technológiai előírások
betartását a MÁV Zrt. Biztonsági igazgatóság ellenőrzésre jogosult munkavállalói a Társaság
területén bármikor jogosultak ellenőrizni.
Ellenőrzési jogosultság illeti meg továbbá:
a MÁV Zrt. üzemi területein az őrzési, járőrözési feladatokat ellátó
fegyveres biztonsági őröket és vagyonőröket,
idegen munkavállalók munkavégzés célú behajtása esetében a
konkrét munkavégzésre irányuló szerződésben megjelölt,
ellenőrzési jogkörrel rendelkező munkavállalót,
azt a munkavállalót, aki az üzemi területért való felelősségét más,
hatályos utasítás vagy munkaköri leírása alapján gyakorolja.
4.3.1.6 Behajtási engedély felfüggesztése, visszavonása
Az ellenőrzésre jogosultak kötelesek intézkedni a Behajtási engedély azonnali
felfüggesztéséről, ha:
az engedélyt jogosulatlanul használják, átruházzák, meghamisítják,
érvényessége lejárt, vagy nem az adott területre érvényes,
a biztonsági intézkedések betartásának hiánya a Társaság
munkavállalóit, ügyfeleit, közvetlenül veszélyezteti,
az engedélyes tevékenysége a vasúti közlekedés biztonságát, vagy
a vagyonbiztonságot veszélyezteti.
Az engedély visszavonható, ha az engedélyes:
az engedélyt a helyszínen nem tudja bemutatni az ellenőrzést
végző személynek,
idegen munkavállaló járművével a munkavégzést nem az
engedélyben szereplő helyen és időben végzi.
Az ellenőrzést végző a felfüggesztésről jegyzőkönyvet vesz fel, melyet legkésőbb az
ellenőrzést követő munkanapon meg kell küldeni a szerződéskötő (kapcsolattartó)
szervezetnek illetve vasútvállalatnak.
Újabb engedély nem adható ki, ha a felfüggesztés az engedélyt birtokló vasúti közlekedés
biztonságát veszélyeztető szándékos magatartásával hozható összefüggésbe
4.3.2

Behajtási engedély a MÁV Zrt. szolgálati gépjárművére

Sorszámmal ellátott, határozott időtartamra, legfeljebb tárgyév december 31.-ig érvényes, a
szolgálati gépjármű forgalmi rendszámát tartalmazó engedély, amely a MÁV Zrt. valamennyi
– külön korlátozás alá nem eső – üzemi területére behajtásra jogosít. (9. sz. melléklet)

A vasútüzemi tevékenység biztonságos ellátása érdekében a MÁV Zrt. szolgálati
gépjárműveinek az egész hálózatra érvényes Behajtási engedéllyel kell rendelkezni.
A MÁV Zrt. szolgálati gépjárműveire a flottakezeléssel megbízott szervezet feladata
megrendelni és biztosítani Behajtási engedélyeket.
Az éves igénylést – a gépjárművek adataival – megelőző év október 15. napjáig küldi meg
elektronikusan szerkeszthető formában a Biztonsági igazgatóság kiállításra jogosult szervezeti
egységének.
Az elkészített éves engedélyeket a kiállító az érvényességet megelőző év december 15.
napjáig dokumentáltan átadja a flottakezelőnek.
A szolgálati gépjármű használatában év közben bekövetkezett változásokat, új igényléseket
10 munkanappal az üzemi terület igénybevételét megelőzően kell benyújtani a kiállító
szervezethez.
Elvesztés, elhagyás, eltulajdonítás, esetleges megsemmisülés esetén, új Behajtási engedélyt
írásban – külön indokolással – a kiállító szervezettől kell igényelni.
4.3.3

Behajtási engedély a MÁV-csoportba tartozó társaság szolgálati
gépjárművére

Sorszámmal ellátott, határozott időtartamra, legfeljebb tárgyév december 31-ig érvényes, a
szolgálati gépjármű forgalmi rendszámát és a cég megnevezését tartalmazó engedély, amely a
MÁV Zrt. valamennyi – külön korlátozás alá nem eső – üzemi területére behajtásra jogosít.
(10. sz. melléklet)
Az éves igénylést – a gépjárművek adataival – megelőzően október 15. napjáig kell
megküldeni elektronikusan szerkeszthető formában a Biztonsági igazgatóság kiállításra
jogosult szervezeti egységének.
Az elkészített éves engedélyeket a kiállító minden év december 15. napjáig dokumentáltan
átadja a flottakezelőnek.
A MÁV-csoportba tartozó társaság szolgálati gépjárműveire a flottakezeléssel megbízott
szervezet jogosult megrendelni és biztosítani Behajtási engedélyeket.
További szolgálati gépjárművek vonatkozásában a gépjárművet üzemeltető társaság adott
szervezeti egységének vezetője nyújthat be engedély iránti kérelmet.
A szolgálati gépjármű használatában év közben bekövetkezett változásokat, új igényléseket
10 munkanappal az üzemi terület igénybevételét megelőzően kell benyújtani a kiállító
szervezethez.
Elvesztés, elhagyás, eltulajdonítás, esetleges megsemmisülés esetén, új Behajtási engedélyt
írásban - külön indokolással - a kiállító szervezettől lehet igényelni.
4.3.4

Behajtási engedély munkavállalók magántulajdonú, szolgálati céllal
használt gépjárművére

Behajtási engedély munkavállalók magántulajdonú, szolgálati céllal használt gépjárművére
Sorszámmal ellátott, határozott időtartamra, legfeljebb tárgyév december 31-ig érvényes – a
gépjármű forgalmi rendszámát tartalmazó – engedély, mely országos vagy területi hatállyal
igényelhető. (11. sz. melléklet)

Munkavállaló által szolgálati célból használt magángépjárműre Behajtási engedély kérelmet
kizárólag a munkavállaló szervezeti egységének vezetője igényelhet, írásbeli indoklással.
Egy személy vonatkozásában, egy magángépjárműre adható ki szolgálati célú Behajtási
engedély.
4.3.4.1 Szolgálati
célú
Behajtási
kapcsolatos eljárási rend

engedélyek

kiállításával

Az igénylést benyújtó szervezeti egység vezetőjének feladata
-

az engedély használatára való jogosultság vizsgálata,
az igénylés írásbeli kérelemben történő benyújtása,
az engedélyen szereplő adatok változásának bejelentése,
elvesztés, elhagyás, eltulajdonítás vagy megsemmisülés esetén
bejelentési kötelezettség a kiállító szervezet felé,
munkavállaló részére kiállított engedélyt a munkaviszony
megszűnésekor le kell adni az engedélyt kiállító szervezetnek.

Az engedély iránti kérelemnek tartalmaznia kell az alábbi adatokat:
forgalmi rendszám,
jármű típus,
szolgálati hely.
Magángépjárműre történő igénylésnek továbbá tartalmaznia kell:
járművezető neve,
fényképes, személyazonosításra alkalmas igazolvány száma,
elérhetőség (telefonszám, e-mail cím),
a szolgálati célú indokoltság megjelölése.
A Biztonsági igazgatóság feladata
-

4.3.5

a kérelem kötelező tartalmi elemei meglétének vizsgálata,
az engedélyek írásbeli kérelemre történő kiállítása,
nyilvántartása,
az érvénytelenné vált, illetve használatból kivont engedélyek
selejtezése.
Idegen munkavállaló behajtási engedélye

A munkavégzés helyére és időtartamára kiadott - a gépjármű forgalmi rendszámát, munkagép
azonosító jelét tartalmazó - engedély, mely az idegen munkavállaló részére kiadott, belépési
engedéllyel együtt érvényes. (12. sz. melléklet)
4.3.5.1 Kiállítással, használattal kapcsolatos eljárási rend
Az idegen munkavállalók behajtási engedély iránti igényét írásban a munkavégzés helye
szerinti illetékes Területi vasútbiztonsághoz kell benyújtani.

A Biztonsági igazgatóság területi szervezete kizárólag az illetékességi hatáskörébe tartozó
területi igazgatóságra ad ki Behajtási engedélyt.
A Biztonsági igazgatóság központi irányítási szervezetéhez kell benyújtani a kérelmet
országos, valamint egynél több területi igazgatóságra kiterjedő munkavégzés esetén.
A behajtási igényt a gépjármű/munkagép típusa, rendszáma/azonosítója, üzembentartója,
behajtás, munkavégzés helye adatok megadásával a munkavégzés célú belépési engedély
kérelemmel együtt kell benyújtani.
Idegen munkavállaló érvényes belépési engedélyéhez utólagosan is igényelhető behajtási
engedély.
Az igénylést benyújtó feladata
az engedély használatára való indokoltság és jogosultság
vizsgálata,
az igénylés írásbeli kérelemben történő benyújtása,
az engedélyen szereplő adatok változásának bejelentése,
elvesztés, elhagyás, eltulajdonítás vagy megsemmisülés esetén
bejelentési kötelezettség a kiállító szervezet felé.
Az engedély iránti kérelemnek tartalmaznia kell az alábbi adatokat:
forgalmi rendszám, munkagép-azonosító adatai
jármű típus,
a munkavégzés megjelölése, időtartama.
-

A Biztonsági igazgatóság feladata
-

a kérelem kötelező tartalmi elemei meglétének vizsgálata,
az engedélyek írásbeli kérelemre történő kiállítása,
nyilvántartása,
az érvénytelenné vált, illetve használatból kivont engedélyek
selejtezése.

A szerződésekben meghatározott kapcsolattartó illetve a szerződő szervezeti egység jogosult
az idegen munkavállaló részére Behajtási engedély kérelmet benyújtani.
Kivételes esetben, amikor az üzemi területre történő behajtás nem a MÁV Zrt. vagy a
portfóliójába tartozó valamely társaság érdekében történik, de a behajtás – közműérintettség,
szolgalmi jog biztosítása miatt, vagy egyéb okból – elkerülhetetlen a Behajtási engedély
kiadásának nem feltétele a kapcsolattartó.
Ezen esetekben az engedélyt igénylő csatolni köteles az vasúti infrastruktúra üzemeltetéséért
felelős, illetékes területi szervezet írásos hozzájáruló nyilatkozatát.
MAGÁNCÉLÚ FOTÓ-, VIDEÓ- ÉS FILMFELVÉTELEK KÉSZÍTÉSÉRE VONATKOZÓ
RENDELKEZÉSEK

4.4 A

4.4.1

Általános szabályok

A MÁV Zrt. üzemi területére magáncélú fotó-, videó- és filmfelvétel készítése céljából csak –
a jelen utasításban szabályozott módon – személyre szóló Belépési engedéllyel és érvényes
Regisztrációs igazolvánnyal lehet belépni, illetve tartózkodni.

A Belépési és magáncélú felvételkészítési engedély kiadásnak előfeltétele a regisztráció,
valamint az Adatkezelési tájékoztató („B” függelék) elfogadása.
Regisztrációt és engedély kiadását felnőtt korú kérelmezhet, amennyiben az igénylő gyermek
vagy fiatalkorú a felvételkészítéshez felnőtt korú kísérete kötelező. A kísérő adatait (név,
személyi azonosításra alkalmas igazolvány szám) a kérelemben fel kell tüntetni.
4.4.1.1 Belépési és magáncélú felvételkészítési engedély kiadásának
megtagadása, feltételekhez kötése
A MÁV Zrt. Biztonsági igazgatósága az engedélyt nem állítja ki, ha:
-

a kérelmező nem rendelkezik érvényes Regisztrációs
igazolvánnyal,
a területileg érintett szervezeti egység a hozzájárulást megtagadta,
a felvételkészítés az adott helyen lehetetlen vagy az nem
biztonságos,
a kérelmező felszólításra sem csatolja az engedély kiállításához
szükséges dokumentumokat,
a környezeti károk, balesetek területeire a káresemény
következményeinek elhárításáig,
kegyeleti okok miatt zárolt területekre.

A MÁV Zrt. Biztonsági igazgatósága a Belépési és magáncélú felvételkészítési engedély
kiállítását feltételhez kötheti, ha az igénylő:
-

4.4.2

a létfontosságú rendszerek és létesítmények azonosításáról,
kijelöléséről és védelméről szóló jogszabály szerinti, a MÁV Zrt.
kijelölt létfontosságú létesítményeibe (kritikus infrastruktúra) kéri
az engedélyt,
az Egységes őrzés-védelmi rendszerbe bevont pályaudvarok és
állomások üzemi területeire kíván belépni,
ha a belépés, benntartózkodás kiemelt biztonsági kockázatot jelent.
Regisztrációs igazolvány belépési és felvétel-készítési engedélyhez

A Belépési és magáncélú felvételkészítési engedély kiadásához szükséges Regisztrációs
igazolványt (13. sz. melléklet) írásban kell igényelni (14. sz. melléklet) a Biztonsági
igazgatóság központi irányítási szervezetétől.
A központi irányítási szervezet a regisztráció során a kérelmező nevét, fényképes,
személyazonosításra alkalmas igazolványának számát, lakcímét, születési idejét, helyét, –
gyermek vagy fiatalkorú kérelmező esetén a kísérőjének nevét és személyazonosításra
alkalmas igazolványának számát is – a nyilvántartásban rögzíti, azaz a regisztráció során a
kérelmező regisztrációs igazolványt kap.
A regisztrációs igazolvány érvényességi ideje 5 év, megadásának feltétele a kérelmező által
megfizetett regisztrációs díj.
A Regisztrációs igazolvány kiadásának előfeltétele:

4.4.3

a munkavédelmi oktatás teljesítésének igazolása,
az igénylő által aláírt Adatkezelési tájékoztató („B” függelék),
az éves regisztrációs díj befizetésének igazolása.
Belépési és magáncélú felvételkészítési engedély

A tényleges felvételkészítéshez Belépési és magáncélú felvételkészítési engedély (15. sz.
melléklet) a Biztonsági igazgatóság illetékes területi szervezeténél igényelhető.
A Belépési és magáncélú felvételkészítési engedély kizárólag személyre szólóan állítható ki,
meghatározott területre, a kiadástól számított legfeljebb 1 hónapig érvényes.
A engedély kiadásához szükséges:
a kérelem (16. sz. melléklet), melynek tartalmaznia kell a
kérelmező illetve a felvételkészítést végző személy adatait, a
felvételkészítés pontos helyét és idejét,
a kérelmező személy által beszerzett, a tervezett felvételkészítési
helyszín területi egység vezetőjének írásos hozzájáruló
nyilatkozata (17. sz. melléklet),
Regisztrációs igazolvány bemutatása,
az éves regisztrációs díj befizetésének igazolása.
A kérelmet a tervezett felvételkészítés előtt legalább 10 munkanappal kell benyújtani.
A felvételkészítés helye szerinti szervezeti (szolgálati) egység – indokolt esetben – a helyi
viszonyokra vonatkozó ismeretekkel köteles kiegészíteni az általános munkavédelmi oktatást,
amennyiben az engedély kiadását kísérő jelenlétéhez köti, gondoskodik a kísérő személyéről.
4.4.4

A kereskedelmi, nem magáncélú fotó-, videó- és filmfelvételek
készítése

A részletes szabályozást a mindenkor hatályos, az „Üzleti célú filmfelvételekkel kapcsolatos
szolgáltatások engedélyezéséről és szabályozásáról” szóló EVIG utasítás tartalmazza.
A kereskedelmi célú fotó-, videó- és filmfelvétel készítésének engedélyezése a
Kommunikációs igazgatóság jog- és hatásköre.
Az engedélyek kiadása előtt indokolt esetben Biztonsági igazgatóság biztonságszakmai
véleményének beszerzése szükséges.
4.4.5

Újságírók belépése a MÁV Zrt. területére

„A MÁV Zrt. külső kommunikációs tevékenységéről és a csoportszintű külső kommunikáció
elveiről” szóló mindenkor hatályos utasítás tartalmazza a média által igényelt, a MÁVcsoport tájékoztatási körébe eső, kifejezetten a hírszolgáltatáshoz kapcsolódó belépési,
forgatási, fotózási engedély kiadásának rendjét.
Média képviselő belépésre, felvételkészítésére vonatkozó kérelemének elbírálása a
Kommunikációs igazgatóság hatásköre.
Az engedélyek kiadása előtt indokolt esetben Biztonsági igazgatóság biztonságszakmai
véleményének beszerzése szükséges.

5.0

HIVATKOZÁSOK, MÓDOSÍTÁSOK, HATÁLYON KÍVÜL
HELYEZÉSEK

5.1 Hivatkozott jogszabályok, szabályozások
-

-

-

-

-

2005. évi CLXXXIII. törvény a vasúti közlekedésről
2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az
információszabadságról
2012. évi II. törvény a szabálysértésekről, a szabálysértési
eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről
2012. évi CLXVI. törvény 2012. évi CLXVI. törvény a
létfontosságú rendszerek és létesítmények azonosításáról,
kijelöléséről és védelméről valamint a végrehajtásáról szóló
65/2013. (III. 8.) Korm. rendelet
1/1975 (II. 5) KPM-BM együttes rendelet a közúti közlekedés
szabályairól
Üzleti célú filmfelvételekkel kapcsolatos szolgáltatások
engedélyezéséről és szabályozásáról szóló 41/2012. (MÁV Ért.18)
A MÁV Zrt. külső kommunikációs tevékenységéről és a
csoportszintű külső kommunikáció elveiről szóló 14/2015. (IV. 24.
MÁV Ért. 6 .) EVIG sz. utasítással módosított 5/2010. ( MÁV Ért.
2.) EVIG számú utasítás
A vasúti utazási és felügyeleti igazolvány, valamint a Felügyeleti
igazolvány2 kiadásának és használatának rendjéről kiadott
22/2013. (MÁV. Ért. 10.) számú Biztonság - elnök-vezérigazgatói
utasítás
A vasúti pálya és tartozékaival (távközlés, biztosítóberendezés,
felsővezeték), a rakterületekkel, a gépi rakodási engedélyekkel
kapcsolatos felügyeleti, karbantartási, szerződéskötési, engedély
kiadási, és a teljesítést követő teljesítés igazolás és elszámolás
általános eljárásainak meghatározása, valamint új vasúti pálya és
tartozékai létesítésének belső szabályozása a vasúti közlekedésről
szóló 2005. évi CLXXXIII. törvény (továbbiakban: Vtv.) alapján.
2/2015. (I. 15. MÁV Ért. 1.) ÁVIGH sz. utasítás
47/2015. (XII. 4. MÁV Ért. 20.) EVIG sz. utasítás
A MÁV Zrt. Munkavédelmi Szabályzata
39/2015. (X. 02. MÁV Ért. 17.) EVIG utasítás A MÁV Zrt.
Adatvédelmi és Adatbiztonsági Szabályzatáról
5.2 AZ

UTASÍTÁS HATÁLYBA
HATÁLYÁT VESZTI

-

-

LÉPÉSÉVEL

EGYIDEJŰLEG

45/2012. (MÁV. Ért. 21.) EBK Főosztály - Elnök-vezérigazgatói
utasítás
Az idegen személyek MÁV Zrt. területén történő tartózkodásának,
magáncélú fényképfelvétel készítésének, engedélyezésének, a
külső vállalkozók MÁV Zrt. területén történő munkavégzésének
munkavédelmi feltételeiről és engedélyezésének rendjéről.
11/2010. (MÁV. Ért. 5.) Jog - Elnök-vezérigazgatói utasítás
A felügyeleti igazolványok, szolgálati megbízólevelek, belépési
engedélyek és igazolások használatáról és kiadásának rendjéről
szóló 29/2006./IV.30./MÁV Ért. 18./EVIG. számú Elnök-

vezérigazgatói utasítás 2. számú módosítása (egységes szerkezetbe
foglalva.

6.0 HATÁLYBA LÉPTETŐ RENDELKEZÉS
Az utasítás a MÁV csoport vonatkozásában, a MÁV Értesítőben történő közzétételt követő
napon, a MÁV Nosztalgia Kft. esetében pedig a taggyűlési határozat meghozatalát követő
napon lép hatályba.

7.0 MELLÉKLETEK JEGYZÉKE
1.
2.
3.
4.

sz. melléklet
sz. melléklet
sz. melléklet
sz. melléklet

5. sz. melléklet
6. sz. melléklet
7. sz. melléklet
8. sz. melléklet
9. sz. melléklet
10. sz. melléklet
11. sz. melléklet
12. sz. melléklet
13. sz. melléklet
14. sz. melléklet
15. sz. melléklet
16. sz. melléklet
17. sz. melléklet
18. sz. melléklet
„A” Függelék
„B” Függelék

Felügyeleti igazolvány
Szolgálati megbízólevél
Belépési engedély MÁV Zrt. munkavállalója részére
Belépési
engedély
MÁV-csoportba
tartozó
társaság
munkavállalója részére
Belépési engedély a MÁV Zrt. kisebbségi portfóliójába tartozó
társaság munkavállalója részére
Belépési engedély munkavégzéshez idegen munkavállaló részére
Csoportos
Belépési
engedély
munkavégzéshez
idegen
munkavállalók részére
Vállalkozó vasúti társaság belépési Igazolás
Behajtási engedély a MÁV Zrt. szolgálati gépjárművére
Behajtási engedély a MÁV-csoportba tartozó társaság szolgálati
gépjárművére
Behajtási engedély munkavállaló saját tulajdonú gépjárművére
Idegen munkavállaló behajtási engedélye
Regisztrációs
igazolvány
Belépési
és
felvétel-készítési
engedélyhez
Magáncélú felvételkészítéshez Regisztrációs igazolvány kérelem
Belépési és magáncélú felvételkészítési engedély
Magáncélú felvételkészítéshez kérelem
Magáncélú felvételkészítéshez hozzájáruló nyilatkozat
Az engedélyek, igazolványok kiadására vonatkozó kérelmek
benyújtásának helye, levelezési címe, elektronikus elérhetősége
Munkavédelmi szabályok
Adatkezelési tájékoztató

Dávid Ilona sk.
elnök-vezérigazgató

Együttműködési megállapodás 1.4 pontjához
2019. év
Ft/év

Ft/hó

Gyoma
I.
Takarítás, hótakarítás
II.1
Külső növény- és parkgondozás

0

0

44 400

3 700

II.2
Épületüzemeltetés, karbantartás
Kár külső ok elh., helyr. költs.

225 192
31 200

18 766
2 600

300 792

25 066

Összesen

25. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület
2019. augusztus 29-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:

Helyi Választási Bizottság tagjainak megválasztása
Pap-Szabó Katalin jegyző
Pap-Szabó Katalin jegyző

Tisztelt Képviselő-testület!
A 2014-ben megválasztott helyi választási bizottság tagjainak megbízatása, a választási eljárásról szóló 2013. évi
XXXVI. tv. (továbbiakban Ve.) 33. § (3) bekezdésének a) pontja szerint az általános választásra megválasztott
választási bizottság alakuló ülésével, megszűnik.
Az helyi választási bizottságnak nélkülözhetetlen feladat- és hatásköre van a helyi önkormányzati képviselők és
polgármesterek, valamint a nemzetiségi önkormányzati képviselők választása során. Így azok nem valósulhatnak
meg a helyi választási bizottság közreműködése nélkül.
A Ve. és a végrehajtására kiadott, helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2019. október 13. napjára
kitűzött választás eljárási határidőinek és határnapjainak megállapításáról szóló 19/2019.(VII. 29.) IM rendelet 3. §-a
szerint, a helyi választási bizottság 3 tagját továbbá két póttagot a képviselő-testület legkésőbb 2019. szeptember 1én 16 óráig választja meg.
A bizottság tagjainak személyére a helyi választási iroda vezetője tesz javaslatot (Ve. 23. §), melyhez módosító
javaslat nem nyújtható be, megválasztásukról egy szavazással dönt a képviselő-testület (Ve. 25. §) A választott
bizottsági tagoknak a településen kell állandó lakcímmel rendelkezniük (Ve. 17. § (1) bekezdés a) pont, és szigorú
összeférhetetlenségi szabályok vonatkoznak rájuk (Ve. 18. §).
A választási bizottság választott és a jelölő szervezetek, illetve független jelöltek által megbízott tagok jogai és
kötelezettségei a választási eljárás során azonosak.
A választási bizottság elnökét és helyettesét az alakuló ülésen választja meg a bizottság a választott tagok közül.
Javaslom a Tisztelt Képviselő-testületnek, hogy a helyi választási bizottság:
tagjainak:
Dr. Szendrei Éva Gyomaendrőd, Áchim u. 18.,
Gellértné Vaszkó Tímea Gyomaendrőd, Móra F. u. 25.,
Gyetvai Jánosné Gyomaendrőd, Baross G. u. 19.
póttagjainak:
Cseh János Gyomaendrőd, Pásztor J. u. 27.
Véha Emese Gyomaendrőd, Magtárlaposi u. 4. szám alatti lakosokat válassza meg.
A javasolt személyek írásban nyilatkoztak, hogy a megbízatást elfogadják, és velük szemben nem állnak fenn a Ve.ben meghatározott összeférhetetlenségi okok.
Döntési javaslat
"Helyi Választási Bizottság tagjainak megválasztása "
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Választás
A Képviselő-testület a javaslatról minősített többséggel, nyílt szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. tv. 23.§ban meghatározott hatáskörében eljárva a Gyomaendrődi Helyi Választási Bizottság
tagjának:
Dr. Szendrei Éva Gyomaendrőd, Áchim u. 18.,
Gellértné Vaszkó Tímea Gyomaendrőd, Móra F. u. 25.,
Gyetvai Jánosné Gyomaendrőd, Baross G. u. 19.
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póttagjának :
Cseh János Gyomaendrőd, Pásztor J. u. 27.
Véha Emese Gyomaendrőd, Magtárlaposi u. 4. szám alatti lakosokat választja meg.
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
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26. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület
2019. augusztus 29-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező bizottság:

Gyomaendrőd, Magtárlaposi utca 1-3/II. szám alatti szolgálati bérlakás
bérleti jogviszonyának meghosszabbítása
Albert Ildikó
Toldi Balázs polgármester
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 416/2017. (VIII. 31.) Gye. Kt. határozatával a
Gyomaendrőd, Magtárlaposi utca 1-3/II. szám alatti önkormányzati tulajdonú szolgálati bérlakást Papp Gábor
közalkalmazott részére 2019. augusztus 31. napjáig kiutalta.
Papp Gábor 2019. augusztus 8. napján azzal a kéréssel fordult az önkormányzathoz, hogy az önkormányzat
tulajdonában lévő Gyomaendrőd, Magtárlaposi utca 1-3/II. szám alatti szolgálati bérlakás bérleti szerződését
szíveskedjen meghosszabbítani.
Indokolásként leírta, hogy 2017. augusztusa óta feleségével Pappné Gulyás Dóra Eszterrel és kisfiával Papp
Gáborral közösen lakják a bérlakást. Mivel egyikük sem rendelkezik saját tulajdonú ingatlannal így komoly gondot
okozna számukra, ha a későbbiekben nem tudnák a bérlakást igénybe venni.
Mindketten továbbra is a Gyomaendrődi Kállai Ferenc Alapfokú Művészeti Iskolánál dolgoznak közalkalmazottként.
A szolgálati bérlakás BM kijelölésű bérlakás, a Békés Megyei Rendőrkapitányság a bérlő kijelölési jogot 2020.
augusztus 31. napjáig visszaadta önkormányzatunknak, így a bérlakás 2020. augusztus 31. napjáig kiutalható.
A bérlakásokat kezelő Zöldpark Gyomaendrőd Nonprofit Kft. tájékoztatása szerint Papp Gáboréknak lakbér
tartozása, közüzemi szolgáltatási díj elmaradása nincs.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet szíveskedjen az előterjesztést megtárgyalni.
Döntéshozói vélemények
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi
és Esélyegyenlőségi Bizottság

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

Döntési javaslat
"Gyomaendrőd, Magtárlaposi utca 1-3/II. szám alatti szolgálati bérlakás bérleti jogviszonyának meghosszabbítása"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Lakásügyek
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete Papp Gábor bérlő részére a Gyomaendrőd, Magtárlaposi
utca 1-3/II. szám alatti szolgálati bérlakás bérleti jogviszonyát 2019. szeptember 1. napjától 2020. augusztus 31.
napjáig, de maximum a közalkalmazotti jogviszony fennállásának időtartamára meghosszabbítja.
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete ezzel egyidejűleg felkéri Toldi Balázs polgármestert az
alábbi bérleti szerződés módosítás megkötésére:
Önkormányzati bérlakás bérleti szerződés
2019. évi módosítása
amely létrejött Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő - testületének a 416/2017. (VIII. 31.) Gye. Kt.
határozata alapján
egyrészről Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (5500 Gyomaendrőd, Selyem út 124.,
képviseli: Toldi Balázs polgármester) mint bérbeadó, továbbiakban Bérbeadó,
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másrészről Papp Gábor (szn.: Papp Gábor, szi.: 1991.02.09. szh.: Szentes, an.: Lakó Rozália) bérlő, továbbiakban
Bérlő között az alulírott napon és helyen az alábbi feltételek szerint:
Előzmények:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete a 416/2017. (VIII.31.) Gye. Kt. határozatával úgy döntött, hogy a
Gyomaendrőd, Magtárlaposi utca 1-3/II. szám alatti szolgálati bérlakást Papp Gábor részére kiutalja mindaddig még
nevezett közalkalmazotti jogviszonya a Kállai Ferenc Alapfokú Művészeti Iskolánál fennáll, de maximum 2019.
augusztus 31. napjáig. A bérleti szerződés 2017. szeptember 5-én a VI. 2472-2/2017. ikt. sz. alatt megkötésre került.
Papp Gábor 2019. augusztus 8. napján kérte a bérleti jogviszony meghosszabbítását, a Képviselő-testület
kérelmének helyt adott, Papp Gábor bérlő részére a Gyomaendrőd, Magtárlaposi utca 1-3/II. szám alatti szolgálati
bérlakás bérleti jogviszonyát 2019. szeptember 1. napjától 2020. augusztus 31. napjáig, de maximum a Kállai
Ferenc Alapfokú Művészeti Iskolánál fennálló közalkalmazotti jogviszonya időtartamáig meghosszabbítja,
ezért a bérleti szerződés 2. pontja az alábbiakban módosul:
1./ A bérleti szerződés 2./ pontja az alábbiakban módosul:
Bérbeadó a …/2019. (VIII. 29.) Gye. Kt. határozata alapján Papp Gábor bérlő részére a Gyomaendrőd,
Magtárlaposi utca 1-3/II. szám alatti szolgálati bérlakás bérleti jogviszonyát 2019. szeptember 1. napjától 2020.
augusztus 31. napjáig, de maximum a Kállai Ferenc Alapfokú Művészeti Iskolánál fennálló közalkalmazotti
jogviszony időtartamáig meghosszabbítja.
A módosítás a bérleti szerződés egyéb rendelkezéseit nem érinti.
A felek a szerződést átolvasás és közös értelmezést követően, mint akaratukkal mindenben megegyezőt aláírják.

Gyomaendrőd, 2019. szeptember 1.

Papp Gábor
bérlő

Toldi Balázs
polgármester
bérbeadó

Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
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27. napirendi pont
27. NAPIRENDI PONT
A Képviselő-testület
2019. augusztus 29-i ülésére
Tárgy:

Bejelentések
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