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1. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
Az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
2019. november 19-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező bizottság:

A Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról
szóló 12/2013. (V.10.) önkormányzati rendelet felülvizsgálata
Dr. Csordás Ádám
Toldi Balázs polgármester
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság,
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság,
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 43. § (3)
bekezdése értelmében a képviselő-testület az alakuló vagy az azt követő ülésen e törvény szabályai szerint
megalkotja vagy felülvizsgálja szervezeti és működési szabályzatáról szóló rendeletét.
A fenti jogszabályi rendelkezésre tekintettel, a Képviselő-testület a 2019. október 23. napi alakuló ülésen, a
367/2019. (X. 23.) Gye. Kt. határozatával megbízta az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és
Esélyegyenlőségi Bizottságot (a továbbiakban: Bizottság), hogy a Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és
Működési Szabályzatáról szóló 12/2013. (V. 10.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: SZMSZ) felülvizsgálatát
végezze el és a felülvizsgálat eredményét összefoglaló jelentést, vagy szükség szerint a módosító rendelettervezetet terjessze be a képviselő-testület novemberi ülésére.
A Bizottság és a Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal elvégezte az SZMSZ felülvizsgálatát, melyet követően
összeállította az SZMSZ módosításáról szóló …/2019. (…) önkormányzati rendelet-tervezetet.
Helyi jogalkotás hatásvizsgálata:
1. A módosítás gazdasági, költségvetési hatást nem eredményez.
2. A módosításnak környezeti és egészségügyi következményei nem ismertek.
3. A módosítás adminisztratív terheket befolyásoló hatása: A rendelet elfogadása az adminisztrációs terheket nem
növeli.
4. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei: Az
önkormányzat a rendelet-tervezet elfogadásával eleget tesz jogszabály által előírt kötelezettségének.
5. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek: A módosítás
többletfeladatot, többletkiadást nem eredményez.
Az önkormányzati rendeletekhez indoklási kötelezettség is társul. Az indokolásban a jogszabály előkészítőjének
feladata azoknak a társadalmi, gazdasági, szakmai okoknak és céloknak a bemutatása, amelyek a szabályozást
szükségesség teszik. Az indokolásban ismertetni kell a jogi szabályozás várható hatását is.
A Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 12/2013. (V. 10.) önkormányzati
rendelet módosításáról szóló …/2019. (….) önkormányzati rendelet-tervezet
Általános indokolása
A 2019. október 13. napján tartott helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásával új Képviselőtestület alakult meg, mely öt éves időszakra kapott felhatalmazást. A képviselő-testület az Mötv. rendelkezéseinek
megfelelően köteles az alakuló vagy az azt követő ülésen megalkotni vagy felülvizsgálni a szervezeti és működési
szabályzatáról szóló rendeletét.
Az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság a Gyomaendrődi Közös Önkormányzati
Hivatal szakemberei közreműködésével felülvizsgálta a hatályos szervezeti és működési szabályzatot. A
felülvizsgálat során az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság megállapította, hogy
a rendelet átfogó módosítása nem indokolt, ugyanakkor a normaszöveg számos rendelkezését módosítani, valamint
hatályon kívül helyezni szükséges.
A módosítások, hatályon kívül helyező rendelkezések oka az alaprendeletben talált logikai, nyelvtani hibák javítása,
valamint a jogalkotónak az általa alkotott jogszabályok utólagos tartalmi felülvizsgálatából adódó folyamatos
kötelezettsége.
Részletes indokolás
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az 1– 4. §-hoz
A módosító rendelet 1-4. §-a az alaprendelet szerkezeti egységeit újraszabályozó rendelkezéseit tartalmazza, mely
módosítások oka a módosítással érintett rendelkezések logikai, nyelvtani felülvizsgálatán és azok
jogharmonizációján alapul.
az 5. §-hoz
A rendelet 5. §-a a belső ellenőrzés ellátáshoz szükséges jogi keretet módosítja.
a 6-7. §-hoz
A rendelet 6. és 7. §-a a vagyonnyilatkozat-tételre kötelezettek körét, és a vagyonnyilatkozat-tétel átadására
vonatkozó rendelkezéseket határozza meg.
a 8-10. §-hoz
A rendelet 8. §-a az alaprendelet 5. mellékletét, a vagyonnyilatkozat-tételre kötelezett munkakörök felsorolását
határozza meg.
A rendelet 9. §-a az alaprendelet 6. mellékletét, a Gyomaendrőd Város Önkormányzata alaptevékenységének
kormányzati funkció szerinti besorolását tartalmazó tevékenységi listát egészíti ki két új kormányzati funkcióval.
A rendelet 10. §-a az alaprendelet 7. mellékletét, a kiadások készpénzben történő teljesítésének eseteit tartalmazó
módosított listát tartalmazza.
a 11. §-hoz
A módosító rendelet 11. §-a az alaprendeletben egyszerű szövegcserés módosító rendelkezéssel módosított
rendelkezéseit tartalmazza.
a 12. §-hoz
A rendelet 12. §-a rendelkezik a módosító rendelet hatályba lépésének és hatályvesztésének napjáról, valamint az
alaprendelet normaszövegének azon rendelkezéseiről, melyek a módosító rendelet következtében hatályukat
vesztik.
Mindezekre tekintettel javaslom, hogy a Képviselő-testület az előterjesztést tárgyalja meg, és a rendelet-tervezetet
fogadja el.
Döntéshozói vélemények
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
Döntési javaslat
"A Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 12/2013. (V.10.) önkormányzati
rendelet felülvizsgálata"
Tervezett döntéstípus: rendelet
Tervezett ágazati besorolás: Rendelet alkotás, szabályozás
Az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság a javaslatról minősített többséggel, nyílt
szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testületének …/2019(…)önkormányzati rendelete
a Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 12/2013. (V. 10.) önkormányzati
rendelet módosításáról
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdése és a
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 43. § (3) bekezdésében foglalt
kötelezettsége teljesítése céljából, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében
eljárva a következőket rendeli el:
1. § A Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 12/2013. (V. 10.) önkormányzati
rendelet (a továbbiakban: Ör.) 1. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„1. § (6) A Képviselő-testületet a 2019. október 13. napján tartott önkormányzati választásokat követően 8 fő egyéni
választókerületben megválasztott és 3 fő kompenzációs listáról mandátumhoz jutott képviselő, továbbá a lakosság
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által közvetlenül megválasztott polgármester alkotja. A megválasztott képviselők száma 12.”
2. § Az Ör. 3. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„3. § (2) A képviselő-testület vagy helyi népszavazás dönt az önként vállalt feladatok köréről, a feladat ellátásának
időtartamáról és a feladat megoldásának formájáról.”
3. § Az Ör. 3. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„3. § (3) Nem kötelező és más szerv hatáskörébe nem tartozó feladat felvállalásáról legkésőbb a költségvetési
rendelet-tervezet benyújtásakor dönthet a Képviselő-testület. Évközben a folyó költségvetésre is hatással bíró
feladat ellátása önkéntesen csak indokolt esetben vállalható fel a forrás egyidejű megjelölésével.”
4. § Az Ör. 29. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„29. § (7) A nem képviselő bizottsági tag a megválasztásától számított 30 napon belül, majd ezt követően minden év
január 1-jétől számított harminc napon belül az önkormányzati képviselőre vonatkozó szabályok szerint
vagyonnyilatkozatot köteles tenni.”
5. § Az Ör. 42. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„42. § (2) A Képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei belső ellenőrzési feladatait külső szolgáltató
útján látja el."
6. § Az Ör. 43. § helyébe a következő rendelkezés lép:
„43. § A vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségeket szabályozó jogszabály alapján vagyonnyilatkozat tételre
kötelezettek körét az SZMSZ 5. melléklete tartalmazza.”
7. § Az Ör. 44. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„44. § (1) A 43. §-ban vagyonnyilatkozat-tételre kötelezettnek a vagyonnyilatkozatát a Gyomaendrődi Közös
Önkormányzati Hivatal személyzeti ügyintézőjének kell átadni.”
8. § Az Ör. 5. melléklete helyébe a rendelet 1. melléklete lép.
9. § Az Ör. 6. melléklete helyébe a rendelet 2. melléklete lép.
10. § Az Ör. 7. melléklete helyébe a rendelet 3. melléklete lép.
11. § (1) Az Ör. 9. § (3) bekezdés d) pontjában a „kisebbségi” szövegrész helyébe a „nemzetiségi” szöveg lép.
(2) Az Ör. 41. § (1) bekezdésben az „Az éves beszámoló felülvizsgálata során az önkormányzat:” szövegrész
helyébe az „Az éves beszámolóban az önkormányzat:” szöveg lép.
(3) Az Ör. 42. § (3) bekezdésében az „októberi” szövegrész helyébe a „novemberi” szöveg lép.
12. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és a hatályba lépését követő napon hatályát veszti.
(2) Hatályát veszti
a) az Ör. 2. § (4) bekezdés a) pontja,
b) az Ör. 19. § (5) bekezdése,
c) az Ör. 22. § (1) bekezdése,
d) az Ör. 29. § (2) bekezdésében a „A bizottságok nem képviselő tagjaira a bizottság elnöke tesz javaslatot.”
szövegrésze,
e) az Ör. 36. §-a,
f) az Ör. 38. § (2) bekezdése,
g) az Ör. 41. § (1) bekezdés d) pontja,
h) az Ör. 41. § (2) – (4) bekezdése,
i) az Ör. 41. § (5) bekezdésének a „A költségvetési szerveket számszaki beszámolójuk és szakmai működésük
elbírálásáról, annak jóváhagyásáról írásban értesíti.” szövegrésze.
j) az Ör. 4. melléklete.
1. melléklet az …/2019. (XI.28.) önkormányzati rendelethez
[5. melléklet a 12/2013. (V.10) önkormányzati rendelethez]
Jegyző,
Aljegyző,

Az egyes vagyonnyilatkozat-tételre kötelezett munkakörökről
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Gyomaendrőd- Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda vezetője,
Térségi Szociális Gondozási Központ vezetője,
Gyomaendrődi Család-és Gyermekjóléti Központ vezetője,
Határ Győző Városi Könyvtár vezetője,
Kállai Ferenc Művelődési Központ vezetője,
Szent Antal Népház és Művelődési Központ vezetője,
Városi Egészségügyi Intézmény vezetője,
Gyomaendrődi Földkezelő Kft. ügyvezetője,
Gyomaendrődi Liget Fürdő Szolgáltató Nonprofit Kft. ügyvezetője,
Gyomaszolg Ipari Park Építő és Szolgáltató Kft. ügyvezetője,
Zöldpark Gyomaendrőd Nonprofit Kft. ügyvezetője,
Az önkormányzat által megbízott könyvvizsgáló

2. melléklet az …/2019. (XI.28.) önkormányzati rendelethez
[6. melléklet a 12/2013. (V.10) önkormányzati rendelethez]
Gyomaendrőd Város Önkormányzata szakágazat besorolása, valamint alaptevékenységének kormányzati
funkció szerinti besorolása
ALAPTEVÉKENYSÉGI SZAKÁGAZAT:
841105 Helyi önkormányzatok és társulások igazgatási tevékenysége
Gyomaendrőd Város Önkormányzata alaptevékenységének kormányzati funkciók szerinti besorolása:
A
B
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó
1
011130
és általános igazgatási tevékenysége
2
011220
Adó-, vám- és jövedéki igazgatás
3
013320
Köztemető-fenntartás és működtetés
Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással
4
013350
kapcsolatos feladatok
5
013370
Informatikai fejlesztések, szolgáltatások
6
016080
Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények
7
031030
Közterület rendjének fenntartása
8
032020
Tűz -és katasztrófavédelmi tevékenységek
9
041231
Rövid időtartamú közfoglalkoztatás
10
041232
Start-munka program - Téli közfoglalkoztatás
11
041233
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás
12
041236
Országos közfoglalkoztatási program
13
041237
Közfoglalkoztatási mintaprogram
14
045120
Út, autópálya építése
15
045160
Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása
16
045161
Kerékpárutak üzemeltetése, fenntartása
17
047410
Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek
18
051040
Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása
19
052080
Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése
Védett természeti területek és természeti értékek
20
054020
bemutatása, megőrzése és fenntartása
21
061020
Lakóépület építése
22
062010
Településfejlesztés igazgatása
23
062020
Településfejlesztési projektek és támogatásuk
Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása,
24
063080
üzemeltetése
25
064010
Közvilágítás
26
066010
Zöldterület-kezelés
27
066020
Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások
28
072111
Háziorvosi alapellátás
29
072112
Háziorvosi ügyeleti ellátás
30
076062
Település-egészségügyi feladatok
Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és
31
081030
fejlesztése
32
081043
Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása
5

33

081045

34

081061

35

082092

36
37
38
39

086020
086090
091110
091140

40

092120

41
42
43

101222
102023
102024

44

104030

45

104031

46

107080

Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és
támogatása
Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás
Közművelődés-, hagyományos közösségi kulturális
értékek gondozása
Helyi, térségi közösségi tér biztosítása, működtetése
Egyéb szabadidős szolgáltatás
Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai
Óvodai nevelés ellátás működtetési feladatai
Köznevelési intézmény 5–8. évfolyamán tanulók
nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési
feladatok
Támogató szolgáltatás fogyatékos személyek részére
Időskorúak tartós bentlakásos ellátása
Demens betegek tartós bentlakásos ellátása
Gyermekek napközbeni ellátása családi bölcsőde,
munkahelyi bölcsőde, napközbeni gyermekfelügyelet
vagy alternatív napközbeni ellátás útján
Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő
ellátása
Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek és
programok

3. melléklet az …/2019. (XI.28.) önkormányzati rendelethez
[7. melléklet a 12/2013. (V.10) önkormányzati rendelethez]
A kiadások készpénzben történő teljesítésének esetei
1.
2.
3.
4.

lakossági folyószámlával nem rendelkező ellátottak szociális juttatásának kifizetése,
igazgatás-szolgáltatási díjak,
vásárlásra, elszámolásra kiadott előlegek,
egyéb előre nem látható, működtetéssel, üzemeltetéssel kapcsolatban felmerülő azonnali kifizetések a
gazdasági szervezet vezetőjének engedélyével

Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
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2. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
Az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
2019. november 19-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező bizottság:

Gyomaendrőd TESZK 10. számú módosítása (jóváhagyási szakasz)
Molnár Zoltán Gyula főépítész
Toldi Balázs polgármester
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság,
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság,
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
Gyomaendrőd Város Képviselő Testülete 215/2019. (V. 30.) Gye. Kt. sz. határozatában hozzájárult a
Településrendezési Eszközök 10. sz. módosításának előkészítéséhez. A módosítás véleményezése a 314/2012. (XI.
8.) Korm. rendeletben (továbbiakban: rendelet) foglalt eljárási szabályok szerint lezárult.
A rendelet 39. § (2), (3) bekezdésben foglaltak szerint a véleményezési szakaszt a Képviselő Testület a 332/2019.
(IX. 26.) Gye. Kt. határozatával lezárta, a végső véleményezési dokumentációt a rendelet 40. § (1) bekezdésben
foglaltak szerint megküldte a Békés Megyei Kormányhivatal Építésügyi, Hatósági, Oktatási és Törvényességi
Felügyeleti Főosztály Építésügyi Osztálya részére záró szakmai véleményezésre. A záró szakmai vélemény
(BE/12/92-4/2019 ügyiratszámmal) 2019. október 29-én megérkezett, amely a jelen előterjesztés mellékletét képezi.
A záró szakmai vélemény alapján a Településrendezési Eszköz módosítás jóváhagyása jogszerűen megtehető.
A módosítás jóváhagyása két szakaszban folytatható le. A szerkezeti terv módosítás jóváhagyása határozattal
történik és megelőzi a Helyi Építési Szabályzat (továbbiakban HÉSZ) elfogadását. A HÉSZ és annak mellékleteit
képező szabályozási tervlapok módosítása rendeletalkotással hagyható jóvá.
Döntéshozói vélemények
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
1. döntési javaslat
"Gyomaendrőd TESZK 10. számú módosítása (szerkezeti terv elfogadása)"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Településrendezés
Az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az 56/2010. (II. 25.) Gye. Kt. határozattal elfogadott - a
VÁTI Városépítési Kft. által készített - 2015-ben az OPTIMUNKA Bt. által - 2016-ban és 2018-ban a Csabaterv Bt.
által módosított - 1:80000 méretarányú településszerkezeti tervlapját a Csabaterv Bt. által 2019-ben módosított
1:80000 méretarányú településszerkezeti tervlapján végzett alábbi módosítással fogadja el:
A Gyomaendrőd 02121/18; 20; 02112/18; 02112/48-52, illetve a 02112/34; 57; 56 hrsz. alatti földrészleteket érintő
különleges beépítésre nem szánt bányaterületek kiterjedése jelen határozat melléklete szerint módosulnak.
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
2. döntési javaslat
"Gyomaendrőd TESZK 10. számú módosítása (rendelet módosítás)"
Tervezett döntéstípus: rendelet
Tervezett ágazati besorolás: Településrendezés
Az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság a javaslatról minősített többséggel, nyílt
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szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Képviselő-testületének
.../2019. (... ...) önkormányzati rendelete
a város helyi építési szabályzatáról szóló 9/2010. (II. 26.) önkormányzati rendelet módosításáról
Gyomaendrőd Város Önkormányzata az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében és az épített környezet alakításáról
és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (6) bekezdés 6. pontjában kapott felhatalmazás alapján, a
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 1. pontjában biztosított
feladatkörében eljárva, a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a
településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI.
8.) Korm. rendelet 37. § (2) bekezdés b) pontja szerint a 9. mellékletben biztosított véleményezési jogkörében eljáró
Békés Megyei Kormányhivatal Állami Főépítész, Békés Megyei Kormányhivatal Békéscsabai Járási Hivatala
Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály, Békés Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály,
Békés Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság, Honvédelmi Minisztérium Hatósági Főosztály, Békés Megyei
Kormányhivatal Békéscsabai Járási Hivatala Műszaki Engedélyezési, Fogyasztóvédelmi és Foglalkoztatási
Főosztály, Körös-Maros Nemzeti Park Igazgatóság, Békés Megyei Kormányhivatal Békéscsabai Járási Hivatal
Hatósági Főosztály Építésügyi és Örökségvédelmi Osztály, Békés Megyei Kormányhivatal Élelmiszerláncbiztonsági és Földhivatali Főosztály Földhivatali Osztály, Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Kecskeméti Járási
Hivatala Agrárügyi Főosztály Erdőfelügyeleti Osztály, Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Műszaki
Hatósági Főosztály Bányászati Osztály, Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság, Országos Vízügyi Főigazgatóság,
Körös-vidéki Vízügyi Igazgatóság, valamint a Békés megyei Önkormányzat elnöke véleményének kikérésével a
következőket rendeli el:
1. § Gyomaendrőd Város Önkormányzati Képviselő-testületének a város helyi építési szabályzatáról szóló 9/2010.
(II. 26.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: Rendelet) 9. § (3) bekezdésének táblázata helyébe a következő
táblázat lép:

Jel

Övezeti jel

Beépítési
mód

Min/max
Max.
építmény
beépítettség (%)
magasság (m)

Elő
Min. telek
Min. zöld kert
terület (m2) felület (%) min
(m)

Sz 40
Szabadon40
9,0
2000
30
álló
9,0 2000
Sz 40
SzabadonVt2* Vt
40
7,5
2000
30
álló
7,5 2000
Sz 40
SzabadonVt3 Vt
40
6,5
800
30
álló
6,5 800
O 45
Olhalh.
Vt4 Vt
45
7,5
500
27,5
álló
7,5 500
O 45
Olhalh.
Vt4* Vt
7,5
500
25
45(65)+
álló
7,5 500
Z 45
Vt5 Vt
Zártsorú
45
7,5
500
27,5
7,5 500
Z 45
Vt5* Vt
Zártsorú
7,5
500
25
45(65)+
7,5 500
K 45
Vt6 Vt
Kialakult
45
7,5
500
27,5
7,5 500
K 45
Vt7 Vt
Kialakult
45
7,5
Kialakult
27,5
7,5 K
K 45
27,5
45(65)+
Vt7* Vt
Kialakult
7,5
Kialakult
++
++
7,5 K
(15)
(75)
Sz 40
SzabadonVt8 Vt
40
9,0
1000
30
álló
9,0 1000
Sz 40
SzabadonVt9 Vt
40
7,5
1000
30
álló
7,5 1000
+2000m2alatti telekterület esetén a maximális beépítettség 65% lehet.
++Saroktelek esetén a maximális beépítettség 75%-, a minimális zöldfelület 15 % lehet
h = az épület megfelelő homlokzatának építménymagassága oldalkert és hátsókert esetén
K = kialakult
Vt1* Vt

2. § A Rendelet 17. § (10) bekezdése a következő h) ponttal egészül ki:
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Hátsó
Oldal
kert
kert min
min
(m)
(m)

-

h/2

6

-

h/2

6

-

h/2

6

-

h

6

-

h

6

-

-

6

-

-

6

-

K

h

-

K

h

-

K

h

-

h/2

6

-

h/2

6

“h) Vízparti zártkerti telek legnagyobb beépítettsége 10% lehet, de a telek beépített területe nem lépheti túl a 90 m2t.” [1]
3. § A Rendelet 20. § (1a) bekezdésének táblázata helyébe a következő táblázat lép:

Jel Övezeti jel

K01

K02

K03

K04

K05

K06

K07

Beépítési
mód

Sz 2
K
4000
Vízmű
Sz 2
K
4,5 4000
Sport
Sz 2
K
4,5 4000
Vásártér
Sz 2
K
8,0 4000
Temető
Sz 2
K
4,5 20000
Egyéb
Sz 2
K
6,5 3000
Napelem park
Sz 2
K 2,5/
3000
6,5
Bányászat
K

Max.
beépítettség
(%)

Elő
Min/max
Min. telek Min. zöld
kert
építmény
terület
felület
min
magasság (m) (m2)
(%)
(m)

Oldal kert Hátsó kert
min
min
(m)
(m)

Szabadonálló

2

Kialakult

4000

60

5

8

8

Szabadonálló

2

4,5

4000

60

5

6

8

Szabadonálló

2

4,5

4000

60

5

6

8

Szabadonálló

2

8,0

4000

60

5

8

8

Szabadonálló

2

4,5

20000

80

5

6

8

Szabadonálló

2

6,5

3000

60

5

6

6

Szabadonálló

2

2,5/6,5

3000

80

5

6

8

4. § A Rendelet 20. § (2) bekezdés “A K01, 02, 03, 04, 05 jelű (beépítésre nem szánt) övezetekben új építés esetén
a következő rendeltetésű épületek engedélyezhetők:” szövegrész helyébe a “A K01-, 02-, 03-, 04-, 05, 06-, 0-7 jelű
(beépítésre nem szánt) övezetekben új építés esetén a következő rendeltetésű épületek engedélyezhetők:” szöveg
lép.
5. § A Rendelet 20. § (2) bekezdése a következő h) ponttal egészül ki:
“h) K07 A bányászat céljára szolgáló építmények és kiszolgáló létesítményei helyezhetők el.”
6. § A Rendelet mellékletét képező K19-es számú tervlap helyébe az 1. melléklet szerinti tervlap lép.
7. § Ez a rendelet a kihirdetését követő 15. napon lép hatályba, és a hatályba lépését követő napon hatályát veszti.

[1] Az általános előírásoktól eltérő helyi rendelkezés az állami főépítészi hatáskörben eljáró Békés Megyei
Kormányhivatal BE/12/92-4/2019. ügyiratszámú hozzájáruló nyilatkozatán alapul.
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
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GYOMAENDRŐD VÁROS
TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZ 10. SZ. MÓDOSÍTÁS
ZÁRÓ VÉLEMÉNYEZÉSI DOKUMENTÁCIÓ ANYAGA

1. terület: „Gyomaendrőd I.-homok” véd nevű bányatelek kiterjesztése és bővítése miatt a
02121/18;20; 02112/18; 02112/48-52 hrsz. alatti , illetve a 02112/34; 57; 56 hrsz. alatti
földrészletek terület felhasználási

besorolás módosítása Má általános mezőgazdasági

területről különleges beépítésre nem szánt K07 nyersanyaglelőhely területre.
2. terület: holtágak mentén húzódó kertes mezőgazdasági területek maximális beépítettség
mértékének módosítása:
A településen a holtágak mentén húzódó jellemzően már beépített kertes mezőgazdasági
területeken a jelenlegi szabályozás szerinti max. 3 %-os beépítettség , OTÉK alóli felmentés
alkalmazásával- változatlanul beépítésre nem szánt kertes mezőgazdasági területet
meghagyva- max. 10%-ig növelhető”.
3. Gyomaendrőd, Szabadság tér 1.sz. 1567 hrsz alatti ingatlanon álló sportcsarnok fejlesztése
érdekében a Vt-7* jelű övezetekben a saroktelkek esetében a maximális beépítettség 75%ra, a minimális zöldfelület 15 %-ra módosul.

Békéscsaba 2019. szeptember 16.

Tartalomjegyzék:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Címlap
Alátámasztó munkarész kiegészítés
Véleményezési szakaszban beérkezett vélemények és összegzésük
A Településszerkezeti Terv közgyűlési határozat tervezete
Módosított Szerkezeti terv tervezete
HÉSZ módosítás: Gyomaendrőd Város Képviselő Testületének .../2019. (......)
önkormányzati rendelete Gyomaendrőd Város Helyi Építési Szabályzatáról szóló 9/2010.
(II. 26.) önkormányzati. rendelet módosításáról (tervezet)
7. Gyomaendrőd Város Képviselő Testületének. .. /2019. (......) önkormányzati rendelete 1.
melléklete: K-19 szelvény

2. Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2010. (II.26.)
önkormányzati rendelete
a város helyi építési szabályzatának
a TESZK 10. sz módosítása során bekövetkező változásai
Vt jelű építési övezet előírásai
9. § (1) A Vt jelű településközpont vegyes övezet területén
a) A közterületek felől és az oldalhatárok előkerti szakaszán tömör kerítés nem
építhető.
b) Állattartási épület nem létesíthető.
c) Utcai telekszélesség: min. 14 m.
d) Magastető csak 20-45° tetőhajlással építhető.
e) Közműellátás szintje: teljes.
(2) A szabályozási tervlapon jelölt utcafronton (Fő út 71-109) új épület elhelyezése
esetén a feltüntetett (5,0 m) előkert létesítendő.
(3)[2] A Vt jelű építési övezetekben új építés esetén a következő paraméterek
biztosítandók:

Jel

Övezeti jel

Vt
V
1
t
*
Vt
V
2
t
*

Sz

Min/m
ax
Elő
Max. építmény Min.
Beépí
Oldal Hátsók
Min.
beépítet
telekter
kert
tési
kert
ert
zöldfelü
tség
ület
min
mód
let (%)
min (m) min.(m)
magass
(%)
(m2)
(m)
ág (m)

40

Szaba9,0 2000 donálló
Sz

9,0

2000

30

40

7,5

2000

30

40

6,5

800

30

45

7,5

500

27,5

7,5

500

25

7,5

500

7,5

500

_

h/2

6

h/2

6

h/2

6

h

6

h

6

40

Szabadonálló
7,5 2000

Sz
V
Vt
t 6,5
3
O
V
Vt
t 7,5
4
O
V
Vt
t 7,5
4*
Z
V
Vt
t 7,5
5
Z
V
Vt
t 7,5
5*
K

40

_

40

Szabadonálló
800

_

45

Oldalh.
500 álló

_

45

Oldalh. 45(65)+
++
500 álló

_

45
500

Zártsorú

45
500
45

Zártsorú

45
45(65)+
++
45

7,5

27,5

25
27,5

_

_

_

_
K

6

6
h

Min/m
ax
Elő
Max. építmény Min.
Beépí
Min.
Oldal Hátsók
beépítet
telekter
kert
tési
kert
ert
zöldfelü
Övezeti jel
tség
ület
min
Jel
mód
let
(%)
min
(m)
min.(m)
magass
(%)
(m2)
(m)
ág (m)
Vt V
Kiala500
_
7,5 500
6 t
kult
45
K
Kiala
V
Kialak
45
7,5
27,5
K
h
Vt
t 7,5
ult
kult
_
K
7
45(65)+
K
45
Kiala
V
Kialak 27,5
++
7,5
K
h
Vt
t 7,5
ult
(15)++
kult
_
K
++
7*
(75)
Vt
8

V
t

Sz

40

Szabadonálló

40

9,0

1000

30

V
Sz
40
Vt t
Szaba9
donálló
7,5 1000

40

7,5

1000

30

9,0 1000

_

_

h/2

6

h/2

6

++

2000m2 alatti telekterület esetén a maximális beépítettség 65% lehet.
+
2000m2 alatti telekterület esetén a maximális beépítettség 65% lehet.
++
Saroktelek esetén a maximális beépítettség 75%-, a minimális zöldfelület 15 % lehet
h = az épület megfelelő homlokzatának építménymagassága oldalkert és hátsókert esetén.
K= kialakult

(4) A Vt jelű építési övezetekben új építés esetén a következő rendeltetésű
épületek engedélyezhetők:
a) lakóépület,
b) igazgatási épület,
c) kereskedelmi, szolgáltató, vendéglátó, szálláshely-szolgáltató épület,
d) egyéb közösségi szórakoztatóépület, amennyiben nincs zavaró hatása az egyéb
funkciókra,
e) egyházi, oktatási, egészségügyi, szociális épület,
f) sportépítmény,
g) parkolóház, üzemanyagtöltő,
h) a terület rendeltetésszerű használatát nem zavaró hatású egyéb gazdasági
tevékenység céljára szolgáló épület.

Mezőgazdasági területek
17. § (1) A mezőgazdasági terület a település mezőgazdasági termelés
(növénytermesztés, állattenyésztés, halászat és az ezekkel közvetlenül kapcsolatos
termékfeldolgozás és tárolás) és annak építményei elhelyezése céljára szolgáló része,
ahol a termőföldvédelem, természetvédelem mellett a hagyományos és egyedi

tájhasználati és táji értékek megőrzését is figyelembe kell venni. Az övezet a
külterületen hagyományosan kialakult lakó (tanya) funkcióra is szolgál.
(2)[7]
(3) Mezőgazdasági területen épület elhelyezése esetén a keletkező szennyvizek
ártalommentes elhelyezéséről gondoskodni kell.
(4) A mezőgazdasági terület övezeteiben a már meglévő lakó és gazdasági épületek
a kialakult beépítettségtől függetlenül megtarthatók, felújíthatók.
(5) A beépítésre szánt lakóterülettől, vegyes, különleges (kivéve szennyvíztisztító,
hulladékkezelő), üdülőterülettől és kereskedelmi, szolgáltató gazdasági területtől
500 m távolságon belül, illetve a vízfolyásokhoz, vízfelületekhez 200 m-nél közelebb
új, nagy létszámú állattartó telep nem létesíthető. Hígtrágyás rendszerű állattartás
csak úgy folytatható, hogy az nem járhat együtt szabadtéri (fedetlen) trágyalégyűjtő
létesítésével, illetve talaj, vagy felszíni és felszín alatti vizek szennyezésével és
zavaró bűzhatással.
(6) A mezőgazdasági övezetben az erdőművelés irányába történő művelési ág
váltás a rendezési terv módosítása nélkül megvalósítható, kivétel kiváló termőhelyi
adottságú szántóterületen, valamint régészeti területen. Kiváló termőhelyi adottságú
szántóterületen mezővédő erdősávok létesítése nem tiltott, a környezetvédelmi
szempontból kedvező hatások elérése érdekében kívánatos.
(7) Országos vagy európai jelentőségű természetvédelmi érdekeltségű területen:
a) művelési ág változtatás csak a táj jellegének, szerkezetének, a történelmileg
kialakult természetkímélő használat által meghatározott adottságoknak és a
természeti értékeknek a figyelembevételével lehetséges,
b) építmény elhelyezése elvi építési engedély köteles a természet- és
környezetvédelemi követelmények tisztázására,
c) építmény elhelyezés csak a védelmi célokkal összhangban történhet, a
környezet- és természetvédelmi hatóságok hozzájárulásával, a vonatkozó egyéb
jogszabályok szerint.
(8) A mezőgazdasági területek a tájhasználat, valamint a beépítettség intenzitása,
és építési lehetőségek szerint a következő mezőgazdasági övezetekbe tartoznak:
a) általános mezőgazdasági terület övezete (Má),
b) kertes mezőgazdasági terület övezete (Mk).
(9) Má jelű általános mezőgazdasági területen a növénytermesztés, az
állattenyésztés és a halászat, valamint az ezekkel közvetlenül kapcsolatos
termékfeldolgozás, -tárolás és -szolgáltatás építményei, illetve a mezőgazdasági
tevékenység bemutatásával kapcsolatos idegenforgalmi létesítmények, továbbá
lakóépületek helyezhetők el.
a) A kialakítható telek területe 5000 m2-nél kisebb nem lehet.
b) Az építmények elhelyezésének és kialakításának feltételei:
- A beépíthető telek közterület felőli minimális szélessége szántó és gyep művelési
ág esetén 50 m, szőlő és gyümölcs művelési ág esetén 30 m.
- Beépíthető telek területe szántó művelési ág esetén:
lakó-, és gazdasági épülettel: min. 6000 m2
gazdasági épülettel: min. 1500 m2
- Beépíthető telek területe szőlő, gyümölcsös művelési ág esetén:
lakó-, és gazdasági épülettel: min. 3000 m2

gazdasági épülettel: min. 1500 m2
- Beépíthető telek területe gyep (rét, legelő) művelési ág esetén:
lakó-, és gazdasági épülettel: min. 2 ha (20 000 m2)
gazdasági épülettel: min. 1 ha (10 000 m2)
- Beépítettség: max. 3 %. Lakóépület a megengedett 3 %-os beépítettség felét nem
haladhatja meg. A gazdasági épületen belül a tulajdonos, használó és a személyzet
számára, állandó tartózkodásra szolgáló helyiségek kialakíthatók.
- Építménymagasság: lakóépületnél max. 4,5 m, gazdasági épületnél max. 5,5 m
(ha a gazdasági épület sajátos funkciója miatt – pl. technológiai torony a műszaki
szükségességnek megfelelően – ennél nagyobb építménymagasságot igényel, akkor
elvi építési engedélykérelmet kell benyújtani).
- Beépítési mód: szabadon álló, előkert min. 10 m, oldalkert min. 6 m.
c)[8]
d) Földrészleten belül, ha gyep és szántó művelési ág is megtalálható, akkor
épület, illetve építmény csak szántóterületen helyezhető el.
e) Az övezetben a nádas, mocsár, vízállásos földhivatali besorolású telkek,
alrészletek művelési ága nem változtatható meg, rajtuk épület, illetve építmény nem
helyezhető el.
f) Birtokközpont telke csak szántó művelési ágú területen alakítható ki.
g) Birtokközpont országos vagy európai jelentőségű természetvédelmi
érdekeltségű területen nem alakítható ki.
(10) Mk jelű kertes mezőgazdasági területen az építmények elhelyezésének és
kialakításának feltételei a következők:
a) Kialakítható telek területe: min. 1500 m2.
b) Beépíthető telek területe: min. 720 m2
c) Beépítettség: max. 3 %. Lakóépület a megengedett 3 %-os beépítettség felét nem
haladhatja meg. A gazdasági épületen belül a tulajdonos, használó és a személyzet
számára, állandó tartózkodásra szolgáló helyiség kialakítható.
d) Építménymagasság: max. 3,5 m
e) Beépítési mód: szabadonálló. Az épületek vízparti telekhatártól legalább 15 mre, úttengelytől legalább 10 m-re helyezendők el, legalább 6 m-es hátsókerttel.
f) Az építmények elhelyezésének és kialakításának feltételei:
- Gazdasági épülettel (és földdel borított pincével) beépíthető telek szélessége az
építési helyen min. 8 m.
- Lakóépülettel beépíthető telek:
szélessége az építési helyen legalább 12 m,
szántó művelési ág esetén a beépíthető telek területe legalább 6000 m2,
gyümölcsös, kert művelési ág esetén a beépíthető telek területe legalább 3000 m2.
g) Állattartó épület, nagy létszámú állattartó telep, illetve birtokközpont az
övezetben nem létesíthető.
h) Vízparti zártkerti telek legnagyobb beépítettsége 10% lehet, de a telek beépített
területe nem lépheti túl a 90 m2-t.

Különleges beépítésre nem szánt terület övezetei
20. § (1) [11]
(1a)[12] A K jelű beépítésre nem szánt övezetekben új építés esetén a következő
paraméterek biztosítandók
Jel Övezeti jel

K
01
K
02
K
03
K
04
K
05
K
06
K
07

Beépítési
mód

Sz
2
Szabadon
K 4 000
álló
Vízmű
Sz
2
K
Szabadon
4,5 4 000
álló
Sport
Sz
2
K
Szabadon
4,5 4 000
álló
Vásártér
Sz
2
K
Szabadon
8,0 4 000
álló
Temető
Sz
2
K
Szabadon
4,5 20000
álló
Egyéb
Sz
2
K
Szabadon
6,5 3 000
álló
Napelem park
Sz
2
Szabadon
K 2,5/
3000
álló
6,5
Bányászat
K

Max.
Beépítettség
(%)

Min/max Min.
Min
építmény telek- zöldmagasság terület felület
(m2)
%
(m)

Elő Oldal
kert
kert
min. min.
(m)
(m)

Hátsó
kert
min.
(m)

2

Kialakult

4.000

60

5

8

8

2

4,5

4.000

60

5

6

8

2

4,5

4000

60

5

6

8

2

8,0

4.000

60

5

8

8

2

4,5

20.000

80

5

6

8

2

6,5

3.000

60

5

6

6

5

6

8

2

2,5/6,5

3000

80

(2)[13] A K01, 02, 03, 04, 05 jelű (beépítésre nem szánt) övezetekben új építés
esetén a következő rendeltetésű épületek engedélyezhetők:
(2) A K01-, 02-, 03-, 04-, 05, 06-, 0-7 jelű (beépítésre nem szánt) övezetekben
új építés esetén a következő rendeltetésű épületek engedélyezhetők:
a) K01 vízmű, amelyben építmények külön jogszabályba foglaltak szerint
helyezhetők el.
b) K02 sport, amelyben sportolási célú építmények és kiszolgáló létesítményeik,
vendéglátás, szolgáltatás helyezhetők el,
c) K02 rekreáció, sport, amelyben szabadidős és sportolási célú építmények és
kiszolgáló létesítményeik, vendéglátás, szolgáltatás helyezhetők el,
d) K03 vásártér, amelyben piaci, vásári funkciók és építményeik, ill. kiszolgáló
építmények helyezhetők el,

e) K04 temető, amelyben a temetési funkcióhoz kapcsolódó építmények és
kiszolgáló létesítményeik helyezhetők el,
f) K05 egyéb, közlekedési -, a közlekedéshez kapcsolódó oktatás és képzés céljait
szolgáló, egyéb nem zavaró hatású szolgáltató építmények helyezhetők el.
g)[14] K06 Napelem park, amelyben a megújuló energiaforrások hasznosításának
céljára szolgáló építmények és azok kiszolgáló létesítményei helyezhetők el.
h) K07 A bányászat céljára szolgáló építmények és kiszolgáló létesítményei
helyezhetők el.
(3) A K04-temető jelű övezet kiegészítő előírásai:
a)[15]
b)[16]
c)[17]
d) A temetőn belül kápolna, ravatalozó és kripta épületek helyezhetők el. A
megengedett legnagyobb építménymagasság értékébe a kápolna vagy a ravatalozó
tornyát nem kell beszámítani.
e) A temetőben elhelyezhető sírjel építménymagassága - kivéve lektorátus által
zsűrizett képzőművészeti alkotás esetén - nem lehet nagyobb, mint a sír hossza;
„fedett” sír magassága nem lehet nagyobb, mint 0,8 m.
f) Új temető létesítése és/vagy temető bővítése esetén vagy a temető területén belül
a telekhatár mentén (kivéve a meglévő temetőrészhez történő csatlakozó telekhatárt)
min. 30,0 méter széles fásított védőterületet kell kialakítani. A temetőn belüli
beültetési kötelezettséget min. a temető megnyitását megelőző évben - kertészeti terv
alapján - amely gyep-, cserje- és lombkoronaszintet egyaránt kell tartalmazzon teljesíteni kell. A beültetési kötelezés és/vagy a véderdő csak a temető
felszámolásával együtt szüntethető meg.

GYOMAENDRŐD VÁROS
TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZ 10.SZ. MÓDOSÍTÁS
3. Véleményezési szakaszban beérkezett vélemények és összegzésük.

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

Békés Megyei Kormányhivatal Állami Főépítész
Békés Megyei Önkormányzat Közgyűlése Elnöke
Körös-Maros Nemzeti Park Igazgatóság
Békés Megyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Földhivatali
Főosztály Földhivatali Osztály
Békés Megyei Kataszrófavédelmi Igazgatóság
Békés Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal, Műszaki Eng.i és
Fogyasztóvédelmi Főosztály, Bányászati Osztály
Körös-vidéki Vízügyi Igazgatóság

Tájékoztatást adó szerv

Az adott tájékoztatás leírása (kivonat)

az abban foglaltak figyelembe vétele a tervben

igen
nem

sz

Válasz
érkezett

3.1. Gyomaendrőd Településrendezési Eszköz 10. sz. módosítás véleményezési szakasz, vélemények összegzése

1

Békés Megyei Kormányhivatal
Állami Főépítész

+

BEMKHAFOEP; KRID: 163068108

2

Békés Megyei Önkormányzat
Közgyűlése.

- Az észrevételek a záró dokumentációba
figyelembe vételre kerültek..

+

BMOK; KRID: 546996354

Körös-Maros Nemzeti Park Igazgatóság

3

1. A helyi építési szabályzat (továbbiakban:HÉSZ)
rendelet tervezet 1. § táblázatát az oldalkert éshátsókert
méretére
vonatkozó
jelölések
(h,
h/2,
K)
magyarázatával kérem kiegészíteni
2. A rendelet tervezet 2. § szövegét – az országos telepü-lésrendezési és építési követelményekről szóló
253/1997. (XII.20.) Korm. rendelet továbbiakban:
OTÉK) fogalomhasználatával összhangban – a következőképpen javaslom megfogalmazni,:
„h) Vízparti zártkerti telek legnagyobb beépítettsége
10% lehet, de a telek beépített területe nem lépheti
túl a 90 m2-t.”
3. A 2. számú módosítás szerinti zártkertekre vonatkozóan megállapítandó 10 % megengedett legnagyobb
beépítettség megállapítása az országos településrendezési követelményeknél megengedőbb. Az alkalmazással
kapcsolatos teendőket közli.
….kérem megküldeni az alátámasztó munkarész kiegé
szítését a hatályos HÉSZ és a tervezett HÉSZ összehasonlításával a módosításokra vonatkozóan(pirossal beilleszt-ve mi módosul, áthúzva, mi törlődik, legalább a
módosított szakaszokra).

KMNPI; KRID: 419058115

+

A rendelkezésre bocsátott VI/1346-24/2019. számú
megkeresés alapján a Körös-Maros Nemzeti Park
Igazgatóság részéről nem merült fel természet- illetve
tájvédelmi javaslat, észrevétel.

-

Békés Megyei RFK
5601 Békéscsaba, Pf.: 124

4

5

+

ORFK;KRID:1051479
68

Békés Megyei Kormányhivatal
Élelmiszerlánc-biztonsági és Földhivatali
Főoszt. Földhivatali Osztály,

+

- Szabályszerű megkeresésre nem válaszolt.

-

- A módosítással kapcsolatban kifogást nem emel

-

BEMKHFH; KRID:
400945955

6

Békés Megyei Kormányhivatal Békéscsabai Járási Hivatala Környezetvédelmi és
Természetvédelmi Főosztály, Hatósági és
Komplex Engedélyezési Osztály,

+

- Szabályszerű megkeresésre nem válaszolt.

-

BEMKHKTF; KRID:
220613118

- Vízvédelmi és vízgazdálkodási szempontból a
településrendezési eszközök módosításával
kapcsolatban a dokumentációban foglaltak ellen
kifogást nem emelek
Polgári védelmi szempontból a településrendezési
eszközök módosítása ellen kifogást nem emelek.
- Iparbiztonsági szempontból tájékoztatom, hogy a
település területén a katasztrófavédelemről és a
hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló
2011. évi CXXVIII. törvény (a továbbiakban:
Kat.) 3. § 28. pontja szerinti veszélyes anyagokkal
foglalkozó üzem nem található, ezért a
településen a Kat. 3. § 32. pontja szerinti veszélyességi
övezet nem került kijelölésre. Fentiekre
tekintettel a módosítás ellen kifogást nem emelek.

Békés Megyei Kataszrófavédelmi
Igazgatóság

7

8

BEKESMKI; KRID:
308225137

Békés Megyei Kormányhivatal
Népegészségügyi Főosztály

+

-

+

ANTSZDAR; KRID: 506231901

-

9

Békés Megyei Kormányhivatal Hatósági
Főosztály Építésügyi, Hatósági, Oktatási és
Törvényességi Felügyeleti Osztálya
BEMKHEHOT; KRID: 720862902

+

- Szabályszerű megkeresésre nem válaszolt.

-

10

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei
Kormányhivatal, Műszaki Eng.i és
Fogyasztóvédelmi Főosztály,
Bányászati Osztály
5001 Szolnok, Pf. 164

1„Gyomaendrőd I.-homok” véd nevű bányatelek
kiterjesztése és bővítése módosítással egyetért
2. holtágak mentén húzódó kertes mezőgazdasági
területek maximális beépítettség mértékének
módosítása3. A Gyomaendrőd, Szabadság tér 1.sz. 1567 hrsz-ú
területnél a Vt-7* jelű övezet előírásainak módosítása
- a módosításokkal egyetért, javaslatot nem tesz,
kifogást nem emel.

+

JNSZMKHBNY;
KRID: 246295361

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság
Hivatala

11

12

NMHH; KRID:
516334978

Nemzeti Közlekedési Hatóság Légügyi
Hivatala

-

-

+

- Szabályszerű megkeresésre nem válaszolt.

+

- Szabályszerű megkeresésre nem válaszolt.

-

+

- Szabályszerű megkeresésre nem válaszolt

-

- A települési eszközmódosításokkal kapcsolatban
kifogást nem emel.

-

NKHLH; KRID: 223073199

13

Nemzeti Közlekedési Hatóság Útügyi Vasúti
és Hajózási Hivatal
NKHUVHH; KRID: 125054319

Körös-vidéki Vízügyi Igazgatóság
5700 Gyula, Városház u. 26.

14

KOVIZIGKER;
KRID: 348241794

+

Békéscsaba 2019. szeptember 16.
Összeállította:

Kmetykó János Tervező TT/1 04-0068

Ügyiratszám:

BE/12/92-2/2019.

Tárgy:

Ügyintéző:
Telefon:

Farkas Péter
66/622-067

Hiv. szám:

Gyomaendrőd város településrendezési
eszközeinek
módosítása
iránti
egyszerűsített véleményezési eljárás
véleményezési
szakaszában
adott
vélemény (10. számú módosítás)
VI.1346-24/2019.

Toldi Balázs
polgármester részére
Gyomaendrőd Város Önkormányzata
Gyomaendrőd
Selyem út 124.
5500
Tisztelt Polgármester Úr!

A hivatalomhoz érkezett tárgyi településrendezési eszközök módosításának elkészült tervezetét a
településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési
eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm.
rendelet (továbbiakban: Eljr.) 41. §-ában foglaltak szerint áttekintettem és véleményemet az alábbiakban
adom meg.
A településrendezési eszköz tárgya:
1. A „Gyomaendrőd I.-homok” védnevű bányatelek (02121/19 hrsz., „K10” jelű beépítésre szánt
különleges terület) bővítése érdekében a 02121/18-20, 02112/18, 02112/48-52 és 02115/1 hrsz-ú
ingatlanok továbbá a 02112/34, 02112/56-57 hrsz-ú általános mezőgazdasági területfelhasználású
ingatlanok „K07” jelű különleges beépítésre nem szánt bányatelek övezetbe sorolása.
2. A holtágak mentén húzódó kertes mezőgazdasági területek esetében – az országos településrendezési
követelményeknél megengedőbb – 10% megengedett legnagyobb beépítettség biztosítása.
3. A Gyomaendrőd, szabadság tér 1. szám alatti 1567 hrsz-ú ingatlanon álló sportcsarnok fejlesztése
érdekében a Vt-7* jelű építési övezet saroktelkein a beépítettség és a zöldfelület mértékének
módosítása.
Szakmai vélemény:
1. A helyi építési szabályzat (továbbiakban:HÉSZ) rendelet tervezet 1. § táblázatát az oldalkert és
hátsókert méretére vonatkozó jelölések (h, h/2, K) magyarázatával kérem kiegészíteni.

Kormánymegbízotti Kabinet Állami Főépítész
5600 Békéscsaba, Derkovits sor 2., Telefon: (+36 66) 622-000
Email: allami.foepitesz@bekes.gov.hu Honlap: www.kormanyhivatal.hu/hu/bekes
KÉR-azonosító: KHIV BEK KMK ÁF; Hivatali kapu: BEMKHAFOEP; KRID: 163068108

2. A rendelet tervezet 2. § szövegét – az országos településrendezési és építési követelményekről szóló
253/1997. (XII.20.) Korm. rendelet továbbiakban: OTÉK) fogalomhasználatával összhangban – a
következőképpen javaslom megfogalmazni,:
„h) Vízparti zártkerti telek legnagyobb beépítettsége 10% lehet, de a telek beépített területe nem lépheti
túl a 90 m2-t.”
3. A 2. számú módosítás szerinti zártkertekre vonatkozóan megállapítandó 10 % megengedett
legnagyobb beépítettség megállapítása az országos településrendezési követelményeknél
megengedőbb.
Az Eljr. 28. § (3) bekezdés értelmében a településrendezési eszköz az országos településrendezési és
építési követelményekben megállapított településrendezési követelményeknél megengedőbb
követelményeket az OTÉK 111. §-ában felsorolt feltételeken túl akkor határozhat meg, ha ahhoz az
állami főépítészi hatáskörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatal záró szakmai véleményében
hozzájárul.
Az OTÉK 111. § (2) bekezdése szerint a II-III. fejezetben meghatározott követelményeknél
megengedőbb követelményeket a településrendezési eszköz akkor állapíthat meg, ha
a) azt különleges településrendezési okok vagy a kialakult helyzet indokolja, továbbá
b) közérdeket nem sért, valamint
c) a 31. § (1) bekezdésében foglalt követelmények teljesülnek.
A megküldött dokumentáció tartalmazza a Hármas Kőrös Gyomaendrődi holtágai Alátámasztó
munkarészt, melyben az OTÉK-nál megengedőbb előírások megállapításának indokoltsága megfelelő.
A végső véleményezési szakasz megindításakor szükséges külön hozzájárulást kérni a megengedőbb
követelmények megállapításához. Továbbá kérem megküldeni az alátámasztó munkarész
kiegészítését a hatályos HÉSZ és a tervezett HÉSZ összehasonlításával a módosításokra vonatkozóan
(pirossal beillesztve mi módosul, áthúzva, mi törlődik, legalább a módosított szakaszokra).
Felhívom figyelmét, hogy a helyi építési szabályzat módosítását jóváhagyó önkormányzati rendeletben
(lábjegyzetként) hivatkozni szükséges az állami főépítészi hatáskörben eljáró Békés Megyei
Kormányhivatal záró szakmai vélemény iktatószámára, melyben az OTÉK-tól megengedőbb
szabályokhoz hozzájárult.
A továbbiakban az Eljr.-nek a véleményezési szakasz lezárására, valamint a végső szakmai
véleményezési szakaszra vonatkozó alábbi előírásaira hívom fel a figyelmet.
Az Eljr. 39. § (1)-(3) bekezdései alapján a véleményezési szakaszban beérkezett szakmai véleményekben
megfogalmazott véleményeltérés esetén a polgármester egyeztetést kezdeményezhet, amelyről
jegyzőkönyvet kell készíteni. A véleményezést követően a beérkezett véleményeket – egyeztetés esetén a
jegyzőkönyvet is – ismertetni kell a képviselő-testülettel, amelyek elfogadásáról vagy el nem fogadásáról a
képviselő-testület dönt. A vélemény, észrevétel el nem fogadása esetén a döntést indokolnia kell. A
véleményezési szakasz a képviselő-testületi döntés dokumentálásával és közzétételével zárul le.

Az Eljr. 40. § alapján a polgármester, a véleményezési szakasz lezárását követően a településrendezési
eszköz tervezetét, az eljárás során beérkezett valamennyi vélemény és a véleményezési szakaszban
keletkezett egyéb dokumentum egy példányát papír formátumban, továbbá azok másolati példányát
elektronikus adathordozón megküldi végső szakmai véleményezésre hivatalomnak.
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Az állami főépítészi hatáskörében eljáró megyei kormányhivatal véleményeltérés fennállása estén a
dokumentumok beérkezését követő 15 napon belül egyeztető tárgyalást kezdeményez a vélemények még
fennmaradt kérdéseinek tisztázására. Az állami főépítész ebben az esetben az egyeztetést követő 8
napon belül megküldi a polgármesternek az egyeztetésről készült jegyzőkönyvet és a településrendezési
eszközzel kapcsolatos záró szakmai véleményét a településrendezési eszköz elfogadásához.
Véleményemet az Eljr. 41. § (2) bekezdésében foglaltak figyelembevételével a főépítészi tevékenységről
szóló 190/2009. (IX.15.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdésének és 7. § h) pontjában kapott felhatalmazás
alapján adtam ki.

Békéscsaba, 2019. augusztus 27.
Tisztelettel:

Gömöri Beatrix
állami főépítész

3

Körös-Maros Nemzeti Park Igazgatóság
5540 Szarvas, Anna-liget 1.
Levélcím: 5541 Szarvas PF.: 72. Tel.: 66/313-855, Fax: 66/311-658, E-mail: kmnp@kmnp.hu
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904-3/2019.ikt.sz.
Üi.: Greksza János

Tárgy: Gyomaendrőd Város TESZK
10.sz. módosítása - természet- és
tájvédelmi szempontú vélemény
Hiv.sz.: VI/1346-24/2019.

Gyomaendrőd Város Polgármestere
Toldi Balázs polgármester úr
részére
Gyomaendrőd
Selyem út 124.
5500
Tisztelt Polgármester Úr!
A Körös-Maros Nemzeti Park Igazgatóság részéről, mint a védett természeti területek
és a természeti értékek, valamint a Natura 2000 területek természetvédelmi kezelője egyben a
71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet által a területfejlesztési programok, területrendezési tervek
és a helyi építési szabályzatok véleményezésére kijelölt szervezet, a településfejlesztési
koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről,
valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm.
rendelet alapján az alábbi természet- és tájvédelmi szempontú véleményt adom.
A rendelkezésre bocsátott VI/1346-24/2019. számú megkeresés alapján a KörösMaros Nemzeti Park Igazgatóság részéről nem merült fel természet- illetve tájvédelmi
szempontú javaslat, észrevétel.
Véleményemet az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi
LXXVIII. törvény, illetve végrehajtására kiadott 314/2012. (XI. 8.) Kormányrendelet 9.
melléklete; illetve a 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 39. §. alapján biztosított
hatáskörömben adtam ki.
Szarvas, 2019. augusztus 30.
Tisztelettel:
Dr. Tirják László
igazgató
Kapják:
1.
Címzett: (HKP)
2.
Irattár

BÉKÉS MEGYEI
KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁG
KATASZTRÓFAVÉDELMI HATÓSÁGI OSZTÁLY
Tárgy:
Hiv. szám:
Hatósági üi.:
Ügyintéző:
Telefonszám:
Hivatali kapu:

Gyomaendrőd TESZK 10. sz. módosítása
VI. 1346-24/2019.
Molnár Zoltán Gyula főépítész
Nagy Ferenc tű. fhdgy.
06/66/549-470
BEKESMKI

Toldi Balázs
polgármester
Gyomaendrőd
Tisztelt Polgármester Úr!
Gyomaendrőd Város Településrendezési eszközeinek 10. számú módosításával kapcsolatban a
VI. 1346-24/2019. számú levelével megküldött tervdokumentációt áttanulmányoztam, és arra
vonatkozóan az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 9. §-a,
valamint a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a
településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló
314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 9. melléklet 6., 7., és 10. sora alapján
az alábbi tájékoztatást adom.
Vízvédelmi és vízgazdálkodási szempontból a településrendezési eszközök módosításával
kapcsolatban a dokumentációban foglaltak ellen kifogást nem emelek, az ügyhöz a környezeti
hatásvizsgálat szükségességével kapcsolatban 35400/1258-1/2019.ált. számon kiadott
véleményemben foglaltakat továbbra is fenntartom
Polgári védelmi szempontból a településrendezési eszközök módosítása ellen kifogást nem
emelek.
Iparbiztonsági szempontból tájékoztatom, hogy a település területén a katasztrófavédelemről és a
hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény (a továbbiakban:
Kat.) 3. § 28. pontja szerinti veszélyes anyagokkal foglalkozó üzem nem található, ezért a
településen a Kat. 3. § 32. pontja szerinti veszélyességi övezet nem került kijelölésre. Fentiekre
tekintettel a módosítás ellen kifogást nem emelek.
Békéscsaba, elektronikus bélyegző szerint
Kiss András tűzoltó ezredes
tűzoltósági főtanácsos
megyei igazgató
nevében és megbízásából:
Gombkötő Zoltán tűzoltó alezredes
szolgálatvezető
Terjedelem: 1 old.
Kapja: Gyomaendrőd Város Polgármestere, 5500 Gyomaendrőd, Selyem út 124. [Hivatali kapu]
________________________________________________________________________________________________
Cím: 5600 Békéscsaba, Kazinczy u. 9. 5602 Pf.: 60
Telefon: +36(66) 549-470 Fax: +36(66) 441-628
E-mail: bekes.titkarsag@katved.gov.hu

K-6208-010/2019. ikt. szám
Előadó: Dobay Péter
Tárgy: Gyomaendrőd Város Településrendezési
Eszköz 10. sz. módosítása véleményezése
Ügyiratszám: VI. 1346-24/2019.
Irányítás: Molnár Zoltán Gyula főépítész
Toldi Balázs
polgármester
Gyomaendrőd Város Polgármestere
Gyomaendrőd
Selyem út. 124.
5500
Tisztelt Polgármester Úr!
A Körös-vidéki Vízügyi Igazgatóság részére, Gyomaendrőd Polgármestere által a VI. 134624/2019. ügyiratszámon megküldött „Gyomaendrőd Város Településrendezési Eszköz 10. sz.
módosítása – Egyszerűsített eljárás véleményezési szakasz kezdeményezése” ügyében az
Igazgatóságunk az alábbi észrevételeket teszi:
1. terület: „Gyomaendrőd I.-homok” védnevű bányatelek kiterjesztése és bővítése miatt a
02121/18;20; 02112/18; 02112/48-52 hrsz. alatti , illetve a 02112/34; 57; 56 hrsz. alatti
földrészletek terület felhasználási besorolás módosítása „Má” általános mezőgazdasági területről
különleges beépítésre nem szánt K07 nyersanyaglelőhely területre.
2. terület: holtágak mentén húzódó kertes mezőgazdasági területek maximális beépítettség
mértékének módosítása: A településen a holtágak mentén húzódó jellemzően már beépített kertes
mezőgazdasági területeken a jelenlegi szabályozás szerinti maximum 3 %-os beépítettség, OTÉK
alóli felmentés alkalmazásával- változatlanul beépítésre nem szánt kertes mezőgazdasági
területet meghagyva- maximum 10%-ig növelhető.
3. Gyomaendrőd, Szabadság tér 1.sz. 1567 hrsz alatti ingatlanon álló sportcsarnok fejlesztése
érdekében a Vt-7* jelű övezetekben a saroktelkek esetében a maximális beépítettség 75%-ra, a
minimális zöldfelület 15 %-ra módosul.”
Felhívjuk a figyelmüket, hogy a módosításnak figyelembe kell venni a nagyvízi meder, a parti
sáv, a vízjárta és a fakadó vizek által veszélyeztetett területek használatáról, hasznosításáról,
valamint a folyók esetében a nagyvízi mederkezelési terv készítésének rendjére és tartalmára
vonatkozó szabályokról szóló 83/2014. (III. 14.) Korm. rendeletet. A kizárólag állami
tulajdonban lévő holtágak esetében a parti sáv szélessége nem azonos az önkormányzat
tulajdonban lévő holtágakéval.

Ezúton jelezzük, hogy Igazgatóságunk a tárgyi véleményezési eljárás további szakaszaiban részt
kíván venni, és a véleményezési fázis befejezését követően az eljárás lezárásáról értesítést kér.
Kérjük, hogy az elfogadott koncepció módosításáról szóló dokumentációt papír formátumban,
vagy elektronikus adathordozón (CD) szíveskedjenek részünkre megküldeni.
Kérem a leírtak szíves tudomásulvételét és a város településrendezési eszközeinek módosítása
során, annak figyelembevételét.
A települési eszközmódosításokkal kapcsolatban kifogást nem emelünk.

Gyula, 2019. augusztus 23.
Szabó János
igazgató

HATÁROZATI JAVASLAT:
Gyomaendrőd Város képviselő testülete az 56/2010. (II. 25.) Gye. Kt. határozattal
elfogadott - a VÁTI Városépítési Kft által készített - 2015-ben az OPTIMUNKA
Bt által- 2016-ban és 2018-ban a Csabaterv Bt által módosított - 1:80000
méretarányú településszerkezeti tervlapját a Csabaterv Bt által 2019-ben módosított
1:80000 méretarányú településszerkezeti tervlapján végzett alábbi módosítással
fogadja el:
A Gyomaendrőd 02121/18;20; 02112/18; 02112/48-52, illetve a 02112/34; 57; 56
hrsz. alatti földrészleteket érintő különleges beépítésre nem szánt bányaterületek
kiterjedése jelen határozat melléklete szerint módosulnak.

.......................
Módosította 2019-ben: Csabaterv Bt.

Gyomaendrőd Város Képviselő-testületének
.../2019. (... ...) önkormányzati rendelete
a város helyi építési szabályzatáról szóló 9/2010. (II. 26.) önkormányzati rendelet
módosításáról
Gyomaendrőd Város Önkormányzata az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében és az
épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. §
(6) bekezdés 6. pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 1.
pontjában biztosított feladatkörében eljárva, a településfejlesztési koncepcióról, az
eszközökről,
integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési
valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.)
Korm. rendelet 37. § (2) bekezdés b) pontja szerint a 9. mellékletben biztosított
véleményezési jogkörében eljáró Békés Megyei Kormányhivatal Állami Főépítész,
Békés Megyei Kormányhivatal Békéscsabai Járási Hivatala Környezetvédelmi és
Természetvédelmi Főosztály, Békés Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi
Főosztály, Békés Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság, Honvédelmi Minisztérium
Hatósági Főosztály, Békés Megyei Kormányhivatal Békéscsabai Járási Hivatala
Műszaki Engedélyezési, Fogyasztóvédelmi és Foglalkoztatási Főosztály, KörösMaros Nemzeti Park Igazgatóság, Békés Megyei Kormányhivatal Békéscsabai Járási
Hivatal Hatósági Főosztály Építésügyi és Örökségvédelmi Osztály, Békés Megyei
Kormányhivatal Élelmiszerlánc- biztonsági és Földhivatali Főosztály Földhivatali
Osztály, Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Kecskeméti Járási Hivatala Agrárügyi
Főosztály Erdőfelügyeleti Osztály, Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal
Műszaki Hatósági Főosztály Bányászati Osztály, Nemzeti Média- és Hírközlési
Hatóság, Országos Vízügyi Főigazgatóság, Körös-vidéki Vízügyi Igazgatóság, valamint
a Békés megyei Önkormányzat elnöke véleményének kikérésével a következőket
rendeli el:
1. § Gyomaendrőd Város Önkormányzati Képviselő-testületének a város helyi építési
szabályzatáról szóló 9/2010. (II. 26.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban:
Rendelet) 9. § (3) bekezdésének táblázata helyébe a következő táblázat lép:
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+ 2000m2 alatti telekterület esetén a maximális beépítettség 65% lehet.
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++Saroktelek esetén a maximális beépítettség 75%-, a minimális zöldfelület 15 % lehet
h = az épület megfelelő homlokzatának építménymagassága oldalkert és hátsókert
esetén
K = kialakult
2. § A Rendelet 17. § (10) bekezdése a következő h) ponttal egészül ki:
“h) Vízparti zártkerti telek legnagyobb beépítettsége 10% lehet, de a telek beépített
területe nem lépheti túl a 90 m2-t.” 1
3. § A Rendelet 20. § (1a) bekezdésének táblázata helyébe a következő táblázat lép:

Jel Övezeti jel
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K01 K
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K
K02 4,5
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K

1
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mód

2
Szabadon4000
álló
2
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Min/max Min.
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építmény telek
beépítettség
magasság terület
(%)
(m)
(m2)
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zöld
felület
(%)

Elő
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(m)
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(m)

Hátsó
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(m)

2
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5

8

8

2

4,5
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60

5

6

8

Az általános előírásoktól eltérő helyi rendelkezés az állami főépítészi hatáskörben eljáró Békés Megyei
Kormányhivatal BE/12/92-4/2019. ügyiratszámú hozzájáruló nyilatkozatán alapul.
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4. § A Rendelet 20. § (2) bekezdés “A K01, 02, 03, 04, 05 jelű (beépítésre nem szánt)
övezetekben új építés esetén a következő rendeltetésű épületek engedélyezhetők:”
szövegrész helyébe a “A K01-, 02-, 03-, 04-, 05, 06-, 0-7 jelű (beépítésre nem szánt)
övezetekben új építés esetén a következő rendeltetésű épületek engedélyezhetők:”
szöveg lép.
5. § A Rendelet 20. § (2) bekezdése a következő h) ponttal egészül ki:
“h) K07 A bányászat céljára szolgáló építmények és kiszolgáló létesítményei
helyezhetők el.”
6. § A Rendelet mellékletét képező K19-es számú tervlap helyébe az 1. melléklet szerinti
tervlap lép.
7. § Ez a rendelet a kihirdetését követő 15. napon lép hatályba, és a hatályba lépését
követő napon hatályát veszti.

1.melléklet GyomaendődVáros Önkormányzat Képviselő Testületének
................................... önkormányzati rendeletéhez

Toldi Balázs
polgármester
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Módosította 2019-ben: Csabaterv Bt.

Tervező: Kmetykó János TT-04-0068.

Pap-Szabó Katalin
jegyző

Ügyiratszám:

BE/12/92-4/2019.

Tárgy:

Ügyintéző:
Telefon:

Farkas Péter
66/622-067

Hiv. szám:

Gyomaendrőd város településrendezési
eszközeinek módosítása egyszerűsített
eljárásban, záró szakmai vélemény
(10. számú módosítás)
VI.1346-38/2019

Toldi Balázs
polgármester részére
Gyomaendrőd Város Önkormányzata
Gyomaendrőd
Selyem út 124.
5500
Tisztelt Polgármester Úr!

A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési
eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.)
Korm. rendelet (a továbbiakban Eljr.) 40.§ (1) bekezdése szerinti véleményemet kérő megkeresését
megkaptam. Áttekintve a fenti hivatkozási számú levele mellékleteként megküldött dokumentációt, az
Eljr. 40. § (3) bekezdésében foglaltak figyelembevételével az épített környezet alakításáról és
védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (Étv.) 8. § (2), valamint a főépítészi tevékenységről szóló
190/2009. (IX.15.) Korm. rendelet 2.§ (1) bekezdései és a 7. § h) pontja alapján az alábbi záró szakmai
véleményt adom.
A településrendezési eszköz tárgya:
1. A „Gyomaendrőd I.-homok” védnevű bányatelek (02121/19 hrsz., „K10” jelű beépítésre szánt
különleges terület) bővítése érdekében a 02121/18-20, 02112/18, 02112/48-52 és 02115/1 hrsz-ú
ingatlanok továbbá a 02112/34, 02112/56-57 hrsz-ú általános mezőgazdasági területfelhasználású
ingatlanok „K07” jelű különleges beépítésre nem szánt bányatelek övezetbe sorolása.
2. A

holtágak mentén húzódó kertes mezőgazdasági területek esetében – az országos
településrendezési követelményeknél megengedőbb – 10% megengedett legnagyobb beépítettség
biztosítása.

3. A Gyomaendrőd, szabadság tér 1. szám alatti 1567 hrsz-ú ingatlanon álló sportcsarnok fejlesztése

érdekében a Vt-7* jelű építési övezet saroktelkein a beépítettség és a zöldfelület mértékének
módosítása.
Előzmények:
Kormánymegbízotti Kabinet Állami Főépítész
5600 Békéscsaba, Derkovits sor 2., Telefon: (+36 66) 622-000 Fax: (+36 66) 622-001
Email: allami.foepitesz@bekes.gov.hu Honlap: www.kormanyhivatal.hu/hu/bekes
KÉR-azonosító: KHIV BEK KMK ÁF; Hivatali kapu: BEMKHAFOEP; KRID: 163068108

A településrendezési eszközök módosításának elindításával kapcsolatos képviselő-testületi döntések:
a településrendezési eszközök módosításáról szóló 215/2019.(V.30.) Kt. határozat, valamint a
településfejlesztéssel, településrendezéssel és településkép-érvényesítéssel összefüggő partnerségi
egyeztetés helyi szabályairól szóló 21/2017.(IX.1.) Kt. rendelet.
A településrendezési eszközök módosítása egyszerűsített eljárásban történik, az országos
településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII.20.) Korm. rendelet
(továbbiakban: OTÉK) 2012. augusztus 6-án hatályos településrendezési követelményeinek és
jelmagyarázatának alkalmazásával.

Gyomaendrőd
Város
Önkormányzat
Képviselő-testületének
a
településfejlesztéssel,
településrendezéssel és településkép-érvényesítéssel összefüggő partnerségi egyeztetés helyi
szabályairól szóló 21/2017.(IX.1.) Kt. önkormányzati rendelet szerinti partnerségi egyeztetés megtörtént.
A képviselő-testület a beérkezett véleményeket megismerte és az abban foglaltakat elfogadta, a
lezárásról hozott 332/2019. (IX.26.) számú képviselő-testületi döntésében, melyet a megküldött
dokumentáció tartalmazott.
Záró szakmai vélemény:
A rendelkezésemre álló információk alapján megállapítható, hogy a településrendezési eszközök
módosításának államigazgatási véleményezési és partnerségi egyeztetése a jogszabályban előírt módon
megtörtént.
A végső szakmai véleményezésre megküldött iratanyag tartalma:
- A Csabaterv Bt., Kmetykó János (TT/1 04-0068) vezető tervező által készített „Gyomaendrőd város
településrendezési eszköz 10. sz. módosítás véleményezési dokumentáció” megnevezésű, 2019.
szeptember 16-án készített végső szakmai véleményezési dokumentáció, mely tartalmazza a
Gyomaendrődi vízparti ingatlanok beépítettségének emelésére vonatkozó OTÉK alóli felmentés kérelmét
is.
- A véleményezési szakaszban beérkezett államigazgatási szervek véleménye.
- Az Eljr. 39. § (2) bekezdés szerinti döntés Gyomaendrőd Város Önkormányzat képviselő-testületének
339/2019. (IX.26.) Kt. számú határozata a településrendezési eszközök elkészítése során beérkezett
partnerségi egyeztetés és államigazgatási szervek véleményének megismeréséről, elfogadásáról és a
véleményezés lezárásáról.
A helyi építési szabályzat módosítását tartalmazó rendelet-tervezet 2. §-a a vízparti zártkerti telkek
megengedett legnagyobb beépítettségét – az OTÉK 2012. augusztus 6-án hatályos előírásainál
megengedőbb mértékben – 10 %-ban határozza meg.
Az Eljr. 28.§ (3) bekezdése szerint a településrendezési eszköz az országos településrendezési és
építési szabályzatban megállapított településrendezési követelményeknél megengedőbb előírásokat az
OTÉK 111. §-ában felsorolt feltételeken túl akkor határozhat meg, ha ahhoz az állami főépítészi
hatáskörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatal a záró szakmai véleményében hozzájárul.
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Az OTÉK 111. § (2) bekezdése szerint az OTÉK II.-III. fejezetében meghatározott követelményeknél
megengedőbb követelményeket a településrendezési eszköz akkor állapíthat meg, ha
a) azt különleges településrendezési okok vagy a kialakult helyzet indokolja, továbbá
b) közérdeket nem sért, valamint
c) az OTÉK 31. § (1) bekezdésében foglalt követelmények teljesülnek.
A tervdokumentáció és annak utólagos kiegészítése alapján megállapítottam, hogy teljesülnek az OTÉK
111. § (2) bekezdésében meghatározott feltételek. Az OTÉK 2012. augusztus 6-án hatályos 29. § (3)
bekezdésben előírt, az ingatlan beépítettségére vonatkozó, az előírásnál megengedőbb
követelmények megállapításához hozzájárulok.
Felhívom figyelmét, hogy a szabályozási tervet jóváhagyó önkormányzati rendeletben (lábjegyzetben)
hivatkozni szükséges arra, miszerint az általános előírásoktól eltérő helyi rendelkezés az állami
főépítészi hatáskörben eljáró Békés Megyei Kormányhivatal BE/12/92-4/2019. ügyiratszámú hozzájáruló
nyilatkozatán alapul. Kérem a képviselő-testület által elfogadott és az egységbe szerkesztett HÉSZ 17. §
(10) bekezdés h) pontjához tartozó lábjegyzettel ellátott jóváhagyott dokumentum megküldését.
Tájékoztatom, hogy a vonatkozó országos előírások értelmében, a településrendezési eszközök soron
következő módosításakor – ugyanezen ingatlanok és területfelhasználási egység illetve övezet
érintettsége esetén- az eltérő szabályozás alkalmazásához a hozzájárulásra irányuló kérelmet
ismételten be kell nyújtani az állami főépítészi hatáskörében eljáró fővárosi és megyei
kormányhivatalhoz. A településrendezési eszközök teljes körű felülvizsgálatakor a kertes
mezőgazdasági övezetekre vonatkozóan a beépítettség ilyen mértékű növeléséhez már nem szükséges
OTÉK alóli felmentést kérni. A táji környezet megőrzése érdekében azonban továbbra is javaslom, hogy
a mezőgazdasági területen csak a szükséges mértékben adjon lehetőséget új építmények elhelyezésére
a megalkotandó HÉSZ.

Szakmai véleményem összefoglalása:
Gyomaendrőd Város Önkormányzata tárgyi helyi építési szabályzatának és szabályozási tervének
módosítására irányuló záró véleményem egyetértő, javaslom annak képviselő-testületi
jóváhagyását.

Az eljárás lezárásával kapcsolatosan az alábbiakra kívánom a figyelmet felhívni:






A településrendezési eszköz elfogadásáról és hatályba léptetéséről az Eljr. 43. §-a
rendelkezik, mely alapján legkorábban – egyszerűsített eljárás esetén – a településrendezési
eszköz közlését követő 5. napon, de leghamarabb az elfogadástól számított 15. napon lép
hatályba.
Az Eljr. 43. § (2) bekezdése értelmében a polgármester a településrendezési eszközt - az
elfogadásáról szóló jegyzőkönyvvel együtt - a képviselő-testületi döntést követő 15 napon belül
megküldi hivatalomnak, az eljárásban részt vevő összes államigazgatási szervnek és a
Lechner Tudásközpontnak, vagy az elektronikus úton hitelesített dokumentumok elérését
biztosítja a fenti szerveknek. Továbbá rövid, közérthető összefoglaló kíséretében közzéteszi
az önkormányzat honlapján hirdetményben és az önkormányzati hivatalban
nyomtatásban.
Fenti kötelezettség értelmében kérem, hogy a jóváhagyott településrendezési eszköz egy
példányát az Eljr. 43. § (2) bekezdés szerint irattári elhelyezésre részemre eljuttatni
szíveskedjen 1 pld eredeti léptékű papírlapon (jóváhagyott munkarészek) és 1 pld digitális
adathordozón, mely tartalmazza a helyi építési szabályzatot a módosításokkal egységes
szerkezetben.
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Felhívom továbbá a figyelmét arra, hogy az Építésügyi Dokumentációs és Információs
Központról, valamint az Országos Építésügyi Nyilvántartásról szóló 313/2012. (XI. 8) Korm.
rendelet 4. § (1) bekezdésének e) pontja alapján a településrendezési eszközöket, a rendeletet
vagy határozatot és tervmellékleteket az önkormányzat döntését követő 30 napon belül a jegyző
köteles a (2) bekezdés szerint az Építésügyi Dokumentációs és Információs Központ (1111
Budapest, Budafoki út 59.) részére ingyenesen átadni illetve megküldeni (https://www.eepites.hu/dokumentacios-kozpont/dokumentumok-feltoltese).
Az Eljr. 43. § (3) bekezdése alapján, amennyiben hivatalom, vagy az eljárásban részt vevő
államigazgatási szerv jogszabályi ütközést észlel, haladéktalanul kezdeményezi az illetékes
megyei kormányhivatalnál - a polgármester egyidejű tájékoztatása mellett - a településrendezési
döntés jogszerűségével kapcsolatos törvényességi felügyeleti eljárás lefolytatását.

Békéscsaba, 2019. október 28.

Tisztelettel:

Gömöri Beatrix
állami főépítész

Erről értesül:
Hivatali kapun:
1.
Gyomaendrőd Város Polgármestere 5500 Gyomaendrőd, Selyem út 124.. (KRID azonosító: 544943959)
2.
Irattár
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3. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
Az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
2019. november 19-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező bizottság:

A 3. számú felnőtt háziorvosi körzet működtetése, feladat-ellátási
szerződés módosítása
Keresztesné Jáksó Éva osztályvezető
Toldi Balázs polgármester
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
Gyomaendrőd Város Önkormányzata 318/2017. (VI. 29.) Gye. Kt. határozatával úgy döntött, hogy pályázatot nyújt
be a TOP-3.2.1.-16 Önkormányzati épület energetikai korszerűsítése pályázati kiírásra a Gyomai orvosi rendelő
(5500 Gyomaendrőd, Pikó B. u. 3.) komplex energetikai fejlesztésére. Az Önkormányzat pályázata pozitív
elbírálásban részesült. Az épület felújítása 2019. október 23-án elkezdődött, melyhez szükséges volt az épület
részleges kiürítése. Az épületből két egészségügyi alapellátást végző szolgáltató ideiglenes jelleggel átköltözött a
szintén önkormányzati tulajdonban álló, orvosi rendelőként nyilvántartott 5500 Gyomaendrőd, Kossuth u. 30. szám
alatti épületbe:
- a 3. számú felnőtt háziorvosi körzetben területi ellátási kötelezettséggel háziorvosi tevékenységet végző
NEVANOR Marketing Szolgáltató és Tanácsadó Betéti Társaság, személyes közreműködő: Dr. Nagy Éva háziorvos;
- a védőnői szolgálat /Területi védőnői ellátás II. sz. (040097479), Területi védőnői ellátás I. sz (040097481), Területi
védőnői ellátás III. sz. (040097482), I. sz. Iskola védőnői ellátás (Szent Gellért Gimnázium és Kis Bálint Ált. Isk. –
040097480).
A működési engedély módosítása iránti kérelem mindkét szolgáltató esetében benyújtásra került, melyhez Toldi
Balázs polgármester az önkormányzat nevében az alábbi nyilatkozatot tette:
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete – tekintettel a 2019. október13-i önkormányzati választásra
– az új képviselő-testület alakuló ülését követő soron következő rendes ülésén dönteni fog az épület felújításával,
kiürítésével kapcsolatos intézkedésekről, továbbá Gyomaendrőd Város Önkormányzata az egészségügyi
alapellátási szolgáltatások folyamatos biztosításához telephelyként rendelkezésre bocsájtja a tulajdonában álló,
orvosi rendelőként nyilvántartott 5500 Gyomaendrőd, Kossuth u. 30. szám alatti épületet, valamit hozzájárul a 3.
számú felnőtt háziorvosi körzet feladat-ellátási szerződés módosításához.
A polgármester nyilatkozata és a becsatolt dokumentumok alapján a kérelemnek megfelelően a működési
engedélyek módosítása megtörtént.
Fenti polgármesteri nyilatkozat alapján az egészségügyi államigazgatási szervhez utólag be kell csatolni az épület
kiürítéséről és a telephely biztosításáról, valamint a szerződés módosításáról szóló képviselő-testületi döntést.
Dr. Nagy Éva háziorvos az átköltözést követően úgy nyilatkozott, hogy véglegesen maradna a Kossuth u. 30. szám
alatti rendelőben. Kéri a Képviselő-testületet, hogy a feladat-ellátási szerződés módosításához a végleges átköltözés
okán járuljon hozzá. Dr. Nagy Éva átköltözésével csökken a Dr. Pikó Béla úti rendelő várótermének zsúfoltsága.
Kérem a Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására és az alábbi határozati javaslatok elfogadására:
Döntéshozói vélemények
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
1. döntési javaslat
"Az 5500 Gyomaendrőd, Dr. Pikó Béla u. 3. szám alatti orvosi rendelő kiürítésével kapcsolatos intézkedések"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Egészségügy
Az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyja az 5500 Gyomaendrőd, Pikó B. u. 3. szám alatti
orvosi rendelőből két egészségügyi alapellátást végző szolgáltató ideiglenes jelleggel átköltözését a szintén
önkormányzati tulajdonban álló, orvosi rendelőként nyilvántartott 5500 Gyomaendrőd, Kossuth u. 30. szám alatti
épületbe:
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- a 3. számú felnőtt háziorvosi körzetben területi ellátási kötelezettséggel háziorvosi tevékenységet végző
NEVANOR Marketing Szolgáltató és Tanácsadó Betéti Társaság, személyes közreműködő: Dr. Nagy Éva háziorvos;
- a védőnői szolgálat /Területi védőnői ellátás II. sz. (040097479), Területi védőnői ellátás I. sz (040097481), Területi
védőnői ellátás III. sz. (040097482), I. sz. Iskola védőnői ellátás (Szent Gellért Gimnázium és Kis Bálint Ált. Isk. –
040097480).
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete továbbá kijelenti, hogy az egészségügyi alapellátási
szolgáltatások folyamatos biztosításához telephelyként rendelkezésre bocsájtja a tulajdonában álló, orvosi
rendelőként nyilvántartott 5500 Gyomaendrőd, Kossuth u. 30. szám alatti épületet, valamit hozzájárul a 3. számú
felnőtt háziorvosi körzet feladat-ellátási szerződés módosításához.
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
2. döntési javaslat
"A 3. számú felnőtt háziorvosi körzet feladatellátási szerződésének módosítása"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Egészségügy
Az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.
MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT
FELADAT-ELLÁTÁSI SZERZŐDÉS
mely létrejött egyrészt Gyomaendrőd Város Önkormányzata, (5500 Gyomaendrőd, Selyem u. 124., képviseli: Toldi
Balázs polgármester) továbbiakban: Megbízó
másrészt NEVANOR Marketing Szolgáltató és Tanácsadó Betéti Társaság (székhely: 6792 Zsombó, Kölcsey u.
21., cégjegyzékszám: 06-06-015247, adószám: 21534630-1-06, képviselő, személyes közreműködő: dr. Nagy Éva
háziorvos) továbbiakban Megbízott között az alábbi feltételekkel:
Előzmények:
Felek megállapodnak abban, hogy a közöttük 2017. augusztus 9. napján létrejött feladat-ellátási szerződés
rendelkezéseit módosítják és új egységes szerkezetű szerződést fogadnak el. A módosítás oka Megbízott
átköltözése az 5500 Gyomaendrőd, Kossuth u. 30. szám alatti orvosi rendelőbe. Megbízó Megbízott kérelmének
helyt adva, jelen szerződés aláírásával hozzájárul, hogy Megbízott 2019. október 23. napjától a feladat-ellátási
szerződés időtartama alatt a 3. számú felnőtt háziorvosi körzet háziorvosi tevékenységét az 5500 Gyomaendrőd,
Kossuth u. 30. szám alatti önkormányzati tulajdonú orvosi rendelőben végzi. A módosítással érintett pont: 3. pont.
Ezáltal jelen egységes szerkezetű szerződés az előző helyébe lép.
1. Az ellátandó feladat
1.1.A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 13. § (1) bekezdés 4. pontjának alapján
Megbízó feladatát képezi az egészségügyi alapellátás biztosítása. Megbízott ellátja az egészségügyi alapellátási
körzetekről szóló 1/2017. (I. 27.) önkormányzati rendelet alapján kialakított, Megbízó feladatát képező 3. számú
felnőtt háziorvosi körzet (az 1/2017. (I. 27.) önkormányzati rendelet 1. mellékletében részletezett utcajegyzékkel)
területi ellátási kötelezettséggel történő működtetését.
1.2. Megbízónak jogában áll az ellátási terület határait — a körülmények megváltozása esetén — módosítani, ill. új
ellátási területeket kijelölni. Megbízott tudomásul veszi, hogy az ilyen irányú Megbízói döntés nem minősül
szerződésszegésnek.
Amennyiben a Megbízó a Megbízott hozzájárulása nélkül módosítja a körzetet, úgy a Megbízó a 2000. évi II.
törvény 2/B. § (5) bekezdése szerint köteles kártalanítást fizetni, melynek összege legfeljebb a háziorvosi szolgáltató
által a finanszírozása keretében kapott éves összeg.
1.3. Megbízó megbízza Megbízottat, hogy az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény, az egészségügyi
alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény, a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló
4/2000. (II, 25.) EüM. rendelet, valamint az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő
finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Kormányrendelet által meghatározott személyes és
folyamatos betegellátást biztosítsa az 1.1. pontban megjelölt felnőtt háziorvosi körzet lakosai részére.
1.4. Megbízott a megbízást elfogadja. Kijelenti és a jelen szerződés aláírásával egyidejűleg átadott nyilatkozattal
vagy okirat-másolattal igazolja, hogy a háziorvosi feladatok ellátásához szükséges és előírt működési engedéllyel,
saját személyében szakmai képesítési feltételekkel, érvényes orvosi felelősségbiztosítási szerződéssel, valamint
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érvényes alkalmassági vizsgálati eredménnyel, kamarai tagsággal rendelkezik.
Nincs szükség nyilatkozat, vagy okirat átadásra, amennyiben azokat a Megbízott a Megbízó részére átadta és
azokban változás nem következett be.
1.5. Megbízott a praxis működtetéséhez szükséges személyi feltételeket a 60/2003. (X. 20.) ESZCSM rendeletben
meghatározottak szerint biztosítja.
1.6. Megbízott tudomásul veszi, hogy a körzetben lakók ellátását nem utasíthatja vissza, kivéve, az 1997. évi CLIV.
évi törvény 131 §-a alapján különösen indokolt esetben és a mindenkori erre vonatkozó jogszabályokban
meghatározott feltételek esetén.
1.7. Megbízott jelen megállapodás és a 4/2000. (II. 25.) EüM rendeletben foglaltak, valamint külön jogszabály
alapján személyes és folyamatos orvosi ellátást nyújt az egészségügyi állapot megőrzésére, a betegségek
megelőzésére és gyógyítása céljából. Továbbá köteles ellátni a rendelési időben hozzá forduló, ellátási területén
kívül lakó személyeket, ha ellátatlanságuk miatt egészséget károsító, gyógyulásukat lassító állapotromlás
következhet be.
1.8. Az 1.6. és 1.7. pontokban megfogalmazott vitás betegellátási esetekben a Békés Megyei Kormányhivatal
területileg illetékes Népegészségügyi Főosztálya jogosult dönteni.
2. Megbízó - a területi feladat-ellátási kötelezettség vállalása ellenében – hozzájárulását adja ahhoz, hogy Megbízott
az Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelővel (továbbiakban: NEAK) közvetlen finanszírozási szerződést kössön és
a NEAK által folyósított teljes összeget Megbízott közvetlenül kapja meg a finanszírozási szerződés hatályba
lépésétől e szerződés szerinti kötelezettség teljesítéséig, illetve annak megszűnéséig.
3. Megbízó az 5500 Gyomaendrőd, Kossuth u. 30. sz. alatti rendelőt 2019. október 23. napjával az átadás-átvételkor
készített leltár alapján térítésmentes használatba adja mindaddig, míg Megbízott területi ellátási kötelezettséget
teljesít.
4. Megbízott kijelenti, hogy a tevékenység végzéséhez szükséges, a jogszabályokban meghatározott tárgyi
eszközök folyamatos cseréjét, pótlását, a jogszabályi követelményeknek megfelelő kiegészítését, saját költsége
terhére elvégzi, ezért a Megbízótól ellenszolgáltatást nem kér. A Megbízott kijelenti, hogy a Megbízó tulajdonában
álló, de már a tevékenység ellátásához nem szükséges tárgyi eszközöket a tulajdonos képviseletében eljáró Városi
Egészségügyi Intézmény részére átadja. Megbízott az eszközök átadását évente a Számviteli Törvényben
meghatározott leltár időpontját követően köteles átadni.
4.1. Megbízó tudomásul veszi, hogy a 4. pontban meghatározott módon beszerzett eszközök a Megbízott
tulajdonába kerülnek, őrzésükért, pótlásukért, az értékcsökkenés elszámolásáért a Megbízott felelős. Megbízó
kijelenti továbbá, hogy a tulajdonában álló, a tevékenység ellátásához még szükséges, a Megbízott által jelenleg is
használt tárgyi eszközöket, a Megbízott térítésmentesen jogosult használni.
4.2. A Megbízó tulajdonában maradó épület felújításáról a Megbízó gondoskodik. A víz, a villany, és a fűtési
rendszer hibája, az épület szerkezeti hibáinak javítása, külső tatarozása a Megbízót terheli. Ilyen igény esetén a
Megbízott köteles ezt olyan időpontban jelezni, hogy az azzal kapcsolatos költségeket a Megbízó költségvetésébe
be tudja építeni.
A feladat-ellátás biztosításához szükséges gépek, berendezések, felszerelések (összességében: tárgyi eszköz)
felújítása a Megbízott kötelezettsége.
Felújítás az elhasználódott tárgyi eszköz eredeti állaga (kapacitása, pontossága) helyreállítását szolgáló,
időszakonként visszatérő olyan tevékenység, amely azzal jár, hogy az adott eszköz élettartama megnövekszik,
eredeti műszaki állapota, teljesítőképessége megközelítően vagy teljesen visszaáll, az előállított termékek minősége
vagy az adott eszköz használata jelentősen javul és így a felújítás pótlólagos ráfordításából a jövőben gazdasági
előnyök származnak. Felújítás a korszerűsítés is, ha az a korszerű technika alkalmazásával a tárgyi eszköz egyes
részeinek az eredetitől eltérő megoldásával vagy kicserélésével a tárgyi eszköz üzembiztonságát,
teljesítőképességét, használhatóságát vagy gazdaságosságát növeli. A tárgyi eszközt akkor kell felújítani, amikor a
folyamatosan, rendszeresen elvégzett karbantartás mellett a tárgyi eszköz oly mértékben elhasználódott (szerkezeti
elemei elöregedtek), amely elhasználódottság már a rendeltetésszerű használatot veszélyezteti; ugyanakkor nem
felújítás az elmaradt és felhalmozódó karbantartás egyidőben való elvégzése, függetlenül a költségek nagyságától.
4.3. A rendelő és a hozzátartozó helyiségek, berendezéseinek, gépeinek, felszereléseinek karbantartása a
Megbízottat terhelik.
A karbantartás a használatban lévő tárgyi eszköz (épület, gép, berendezés, felszerelés) folyamatos, zavartalan,
biztonságos üzemeltetését szolgáló javítási, karbantartási tevékenység, ideértve a tervszerű megelőző
karbantartást, a hosszabb időszakonként, de rendszeresen visszatérő nagyjavítást, és mindazon javítási,
karbantartási tevékenységet, amelyet a rendeltetésszerű használat érdekében el kell végezni, amely a folyamatos
elhasználódás rendszeres helyreállítását eredményezi.
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4.4. A Városi Egészségügyi Intézmény a Megbízó tulajdonában álló, a Megbízottnak használatra átadott műszerek
selejtezését 2 évente végzi a vállalkozó orvos egyetértésével. A Városi Egészségügyi Intézmény által a Megbízó
tulajdonában álló kiselejtezett műszer pótlásáról, és a Megbízott tulajdonában álló és általa kiselejtezett eszközök
pótlásáról a Megbízott gondoskodik.
4.5. A praxis működésével kapcsolatos mindennemű kiadás a Megbízottat terheli, kivéve, ha a felek a jelen
szerződésben eltérően állapodnak meg.
5. Megbízott köteles a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II. 25.) EüM.
rendelet előírásai szerint, valamint az Önkormányzat által elvárt alábbi időpontban a jogszabályban meghatározott
háziorvosi feladatok ellátása érdekében az ellátási területen tartózkodni az alábbiak szerint:
Hétfőtől-péntekig 8.00-16.00.h közötti időszakban (rendelkezésre állási idő) munkára készen, munkára alkalmas
állapotban rendelkezésre állni, a napi rendelési időn kívül esetleg felmerülő háziorvosi feladatok ellátására.
A rendelkezésre állási időn belül,
hétfő 12,00-16,00
kedd 8,00-12,00
szerda 10,00-12,00
csütörtök 12,00-16,00
péntek 8,00-12,00 (rendelési idő) a Megbízott a részére használatra átadott rendelőben látja el a háziorvosi
feladatokat.
A Megbízott köteles a helyben szokásos módon és a rendelőben közzé tenni, elérhetőségét, a rendelkezésre állási
idő, és rendelési idő kezdő és befejező időpontját.
5.1. Megbízott tudomásul veszi, hogy a rendelési időt csak a Megbízó egyetértésével módosíthatja. A rendelési idő
módosításáról szóló szerződés aláírását követően Megbízott haladéktalanul köteles a tevékenység folytatásához
szükséges ÁNTSZ engedély ez irányú módosítása, az OEP-el kötött szerződés módosítása iránti eljárást lefolytatni.
5.2. A Megbízó köteles írásban értesíteni a Megbízottat, ha az ügyeleti ellátásra vonatkozó feladat-ellátási
szerződés megszűnik, és ezt követően a feladat-ellátásról saját szervezésben gondoskodik. A felek ezt, az írásban
megküldött értesítést úgy tekintik, hogy ezzel megnyílik a Megbízott rendelkezésre állási kötelessége. A Megbízó
köteles a Megbízottat az ügyeleti feladat-ellátásban való részvételre írásban 60 nappal megelőzően előzetesen
értesíteni.
5.3. Megbízott köteles mind saját maga, mind a körzeti nővér helyettesítéséről a képesítési előírásoknak megfelelő
orvossal, nővérrel saját költségére gondoskodni. A helyettesítés vonatkozásában Megbízott köteles a mindenkor
hatályos jogszabályban leírtak szerint eljárni.
A helyettesítő orvos neve:

Dr. Magyar Hajnalka
Dr. Petrikó Attila Gábor

5.4. Megbízott tudomásul veszi, hogy amennyiben bármilyen okból elmarad a rendelés (szabadság, betegség,
továbbképzés, el nem hárítható akadályoztatás, stb.) ennek tényét köteles jelezni a Megbízó felé. A jelzésnek
tartalmaznia kell a távollét okát és időtartamát. Ilyen esetekben Megbízottnak gondoskodnia kell a körzethez tartozó
lakosság megfelelő tájékoztatásáról A tájékoztatást köteles az orvosi rendelő ajtaján elhelyezni, továbbá köteles azt
a helyben szokásos módon közzé tenni.
Amennyiben Megbízott saját maga helyettesítéséről megfelelően nem gondoskodik és erről a tényről a Megbízót
nem értesíti, ebből a körülményből keletkező károkért és jogkövetkezményekért korlátozás nélkül felel, kivéve ha
bizonyítja, hogy működési körén kívül álló elháríthatatlan okok miatt nem tudott eleget tenni kötelezettségének.
5.5. Megbízott a feladatkörére előírt nyilvántartásokat, adatszolgáltatási kötelezettségeit, az adatvédelmi
jogszabályokra figyelemmel a külön jogszabályok szerint teljesíti, felkérésre a Megbízó részére adatokat szolgáltat,
amennyiben az adatszolgáltatás az orvosi és üzleti titoktartást nem sérti.
5.6. Megbízott köteles az egészségügyi szolgáltatás általános feltételeinek biztosításával kapcsolatban a feladatellátási szerződésben nem szabályozottak tekintetében az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános
feltételeiről, valamint a működési engedélyezési eljárásról szóló 96/2003.(VII.15.) Kormányrendeletben foglaltak
alapján eljárni.
5.7. Megbízott a 2000. évi II. törvény 2/A. § (1) bekezdése értelmében, amennyiben a működtetési jogot el kívánja
idegeníteni, elidegenítési szándékáról – a praxisjogot megszerezni kívánó orvost is megjelölve -, írásban tájékoztatja
a Megbízót.
6. Ezen szerződés 6 évre, határozott időtartamra szól, és 2017. október 1. napjával lép hatályba.
7. Jelen szerződés megszüntethető:
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-közös megegyezéssel,
-Megbízó részéről írásban közölt felmondással - felmondási idő a törvény erejénél fogva 6 hónap -, amennyiben a
felmondás közlését megelőzően, az annak alapjául szolgáló körülmény kiküszöbölésére a Megbízott részére írásban
biztosított 30 napos határidő eredménytelenül letelik:
- területi ellátási kötelezettség megszegése esetén,
- ha a Megbízott személyében – működtetési jog átruházásából, folytatásából, egyéb okból bekövetkező – változás,
az adott körzet lakossági ellátását hátrányosan befolyásolja,
- ha a Megbízott nem rendelkezik:
- érvényes működési engedéllyel,
- a felnőtt háziorvosi tevékenység végzéséhez szükséges érvényes alkalmassági minősítéssel,
érvényes működtetési jogra vonatkozó engedéllyel,
- amennyiben a Megbízott a jelen szerződés 4.6, illetve 4.7 pontjában meghatározott fizetési kötelezettségének nem
tesz eleget.
-Megbízott részéről írásban közölt azonnali hatályú felmondással:
- ha a háziorvosi szolgáltató működtetése bármely okból lehetetlenné válik,
- ha a Megbízó jelen megállapodásba ütköző súlyos magatartást tanúsít, ilyen magatartásnak minősül, ha a
szerződés rendelkezéseit írásbeli felszólítás ellenére ismételten megszegi, valamint a szerződésellenes magatartást
írásbeli felszólítás ellenére tovább folytatja.
7.1. A szerződés megszűnése esetén Megbízott kötelezettséget vállal arra, hogy a számítógépen nyilvántartott
beteg-törzsadatokat az önkormányzattal szerződéses jogviszonyban álló háziorvosnak térítésmentesen átadja.
A Megbízott tulajdonát képező álló eszközök, tárgyi eszközök, műszerek térítés ellenében – megállapodás szerinti
értéken – történő átvételéről a szerződés megszűnése esetén a Megbízott vagy örököse igénye alapján a Megbízó
gondoskodik, a Megbízó esetenkénti döntésének megfelelően.
8. Záró rendelkezések
8.1. Jelen megállapodás közös megegyezéssel módosítható. Szerződő felek bármelyike írásban kezdeményezheti a
szerződés módosítását, szerződés tárgyát érintő finanszírozási feltételek, támogatási formák, szakmai jogszabályok
lényeges megváltozása, valamint egyéb bármelyik fél által lényegesnek ítélt körülmény megváltozása esetén.
8.2. Szerződő felek kijelentik, hogy jelen szerződés rendelkezéseit közösen értelmezik, az esetleges eltéréseket
elsősorban egyeztetéssel kívánják feloldani. Orvosetikai és orvos- szakmai kérdésekben a Kormányhivatal
Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve valamint a Magyar Orvosi Kamara véleményét kikérik.
8.3. Szerződő felek megállapodnak abban, hogy az esetlegesen felmerülő vitás kérdéseket elsősorban tárgyalás
útján, egyezség keretében fogják rendezni, amennyiben ez nem lehetséges, úgy a hatáskörtől függően a Szarvasi
Városi Bíróság, illetve a Gyulai Törvényszék kizárólagos illetékességét kötik ki.
8.4. Szerződő felek megállapodnak abban, ha jelen megállapodás valamely rendelkezése bármely okból
érvénytelenné válik, az önmagában a megállapodás egészének érvénytelenségét nem vonja maga után.
8.5. Amennyiben jelen megállapodás bármely rendelkezése érvénytelenné válik, a szerződő felek az érvénytelen
rendelkezést oly módon módosítják, hogy az a külön jogszabályoknak és a felek akaratának érvényesen
megfeleljen.
8.6. Jelen megállapodásban nem rendezett kérdésekben az egészségügyi, társadalombiztosítási jogszabályok,
valamint a Polgári Törvénykönyv rendelkezései az irányadók.
Szerződő felek jelen szerződést elolvasás, értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt alulírott
helyen és napon jóváhagyólag aláírták. Jelen szerződés 5 példányban készült és 6 számozott oldalt tartalmaz.
Záradék
A Megbízó a jelen szerződés aláírásával egyidejűleg tájékoztatja a Megbízottat, hogy a település egészségügyi
feladatok ellátásával az általa alapított Városi Egészségügyi Intézményt bízta meg. A jelen szerződésből adódó
jogok gyakorlása és kötelezettségek teljesítése során a Megbízót a Városi Egészségügyi Intézmény igazgatója teljes
körűen képviseli, kivéve a jelen szerződés módosítását és megszüntetését.
Gyomaendrőd, 2019. november 29.
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..……………………..……………….
NEVANOR Marketing Szolgáltató és Tanácsadó Bt.
Dr. Nagy Éva
háziorvos

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

………………………………..
Városi Egészségügyi Intézmény
dr. Magyar Hajnalka
igazgató

Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
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4. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
Az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
2019. november 19-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező bizottság:

Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda 2019/2020-as
nevelés évre vonatkozó munkaterve
Omiliákné Csikós Anikó
Toldi Balázs polgármester
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság

Tisztelt Társulási Tanács!
Kovács Péterné a Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda vezetője benyújtotta az óvoda 2019/2020as nevelési évre vonatkozó munkatervét. A munkaterv fenntartói jóváhagyását a köznevelési törvény nem írja elő,
ezért javaslom annak tudomásulvételét.
A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII.
31.) EMMI rendelet 3. §-a rendelkezik a munkaterv elkészítésének formai követelményeiről, így különösen az
- az óvodai nevelés nélküli munkanapok időpontját, felhasználását,
- a szünetek időtartamát,
- az óvodai élethez kapcsolódó ünnepek megünneplésének időpontját,
- az előre tervezhető nevelőtestületi értekezletek, szülői értekezletek, fogadóórák időpontját,
- az intézmény bemutatkozását szolgáló pedagógiai célú óvodai nyílt nap tervezett időpontját,
- minden egyéb, a nevelőtestület által szükségesnek ítélt kérdést.
A munkaterv az előterjesztés mellékletében található.
Döntéshozói vélemények
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
Döntési javaslat
"Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda 2019/2020-as nevelés évre vonatkozó munkaterve"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Intézményirányítás
Az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.
Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa, mint a GyomaendrődCsárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda fenntartója tudomásul veszi az intézmény vezetői éves munkatervét a
2019/2020-as nevelési évre vonatkozóan.
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
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Gyomaendrőd‐Csárdaszállás‐Hunya Kistérségi Óvoda
(Gyomaendrőd, Kossuth út 7.)

MUNKATERV
2019/2020‐as nevelési év
Intézmény OM‐ azonosítója:
201827

Intézményvezető:
Kovács Péterné
Legitimációs eljárás

Nevelőtestület nevében:
………………………………
Kovács Péterné

Szülői szervezet nevében:
…………………………………
SZSZ elnöke

Fenntartó nevében:
Alkalmazotti közösség nevében:
……………………………………
……………………………….
Vinczéné Nagy Edit KT elnöke
Toldi Balázs polgármester
A dokumentum jellege: Nyilvános
Érvényessége: 2019.09.01 – 2020.08.31.

Ph.

1

Bevezető
A Gyomaendrőd‐Csárdaszállás‐Hunya Kistérségi Óvoda összehangolt, gazdaságos működéssel
biztosítja a négy feladat‐ellátási helyen az intézmény jogszerű, költséghatékony és magas
színvonalú működését. Intézményünkben az Óvodai nevelés országos alapprogramjára épülő
pedagógiai programmal, egységes nevelési alapelvekkel, értékrenddel, ugyanakkor sokszínű,
színvonalas pedagógiai gyakorlattal végezzük munkánkat.
Pedagógiai hitvallásunkban a gyermekek fejlődésének alapja az érzelmi biztonságot nyújtó derűs,
szeretetteljes óvodai légkör, a gyermeki közösségben végezhető sokszínű ‐ az életkornak és egyéni
fejlettségnek megfelelő – tevékenységek, valamint a gyermekek egészséges fejlődéséhez és
fejlesztéséhez szükséges személyi, tárgyi környezet.
A színvonalas pedagógiai munka fejlesztési feladatainak fő irányvonala a változásokra nyitott
szervezet megteremtése, reagálás az intézményt érő kihívásokra, a jövőkép kialakítása és
kommunikálása, valamint a stratégiai és operatív szempontból fejlesztést igénylő területek
azonosítása.
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523.

1. A NEVELÉSI ÉV RENDJE
Nevelési év időtartama: A nevelési év első napja 2019. szeptember 2. (hétfő), utolsó napja 2020. augusztus 31. (hétfő).
A nevelőtestület által meghatározott pedagógiai célra öt munkanapot nevelés nélküli munkanapként használhatunk fel.
Nevelőtestületi tanácskozásainkon (nevelés nélküli munkanap, nevelőtestületi értekezlet) a nevelőtestület valamennyi tagja részt vesz. A nevelőmunkát segítő
munkatársak (pedagógiai asszisztens, dajka, óvodatitkár, karbantartó) részvétele az alkalomszerű szervezés függvényében kötelező.
Szünetek időtartama ‐ A nyári zárva tartás tervezett időpontjai
Székhely és
telephely

25. hét
06. 15‐19.

26. hét
06. 22‐26.

27. hét
06. 29‐
07.03.

28. hét
07. 06‐10.

29. hét
07. 13‐18.

30. hét
07. 20‐24.

31. hét
07. 27‐08.
01.

32. hét
08. 03‐07.

33. hét
08. 10‐14.

34. hét
08. 17‐21.

35. hét
08. 24‐28.

Százszorszép
Óvoda
Margaréta
Óvoda
Csemetekert
Óvoda
Napraforgó
Óvoda
Megjegyzés:

zárva
nyitva

Az elmúlt évek tapasztalatai szerint az iskolai szünetek idején a gyermekek létszáma lecsökken, így ezeken a napokon – előzetes szülői igényfelmérés alapján és a
fenntartó jóváhagyásával (nyári zárás esetében) ‐ az intézmény összevont csoportokban üzemel, vagy zárva tart.
Iskolai szünetek időpontjai:
Az őszi szünet 2019. október 28‐tól 2019. október 31‐ig tart. A szünet előtti utolsó tanítási nap 2019. október 25. (péntek), a szünet utáni első tanítási nap 2019.
november 4. (hétfő).
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(A téli szünet 2019. december 23‐tól 2020. január 3‐ig tart. A szünet előtti utolsó tanítási nap 2019 december 20. (péntek), a szünet utáni első tanítási nap 2020.
január 6. (hétfő).
A tavaszi szünet 2020. április 9‐től 2020. április 14‐ig tart. A szünet előtti utolsó tanítási nap 2019. április 8. (szerda), a szünet utáni első tanítási nap 2019. április 15.
(szerda).
Munkaszüneti napok 2019/20‐as nevelési évben
2019. október 23. szerda, 1956‐os Forradalom Ünnepe
2019. november 1. péntek, Mindenszentek napja (hosszú hétvége)
2019. december 24. kedd, Szenteste (ledolgozott pihenőnap)
2019. december 25‐26. szerda és csütörtök, Karácsony (hosszú hétvége)
2020. január 1. szerda, Új Év első napja
2020. március 15. vasárnap, Nemzeti Ünnep
2020. április 10. péntek, Nagypéntek
2020. április 13. hétfő, Húsvét hétfő, hosszú hétvége
2020. május 1. péntek, Munka Ünnepe, hosszú hétvége
2020. június 1. hétfő, Pünkösd hétfő, hosszú hétvége
2020. augusztus 20. csütörtök, Államalapítás Ünnepe, hosszú hétvége
A jogszabály által országosan egységesen elrendelt munkanap‐áthelyezéseket – az Nkt. 30. § (1) bekezdése értelmében – a nevelési‐oktatási intézményekben is
alkalmazni kell.
A 2018‐2019‐es nevelési évet érintő munkarend‐változás szempontjából releváns időpontok:
2019. december 7. szombat, ledolgozás, áthelyezett munkanap – december 24. kedd pihenőnap
2019. december 14. szombat, ledolgozás áthelyezett munkanap – december 27. péntek pihenőnap
2020. augusztus 29. szombat, ledolgozás, áthelyezett munkanap – augusztus 21. péntek pihenőnap
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1.1 Pedagógiai folyamatok ‐ Tervezés
1.1. Általános elvárás minden pedagógussal szemben, hogy a nevelési év kiemelt céljait követhető módon jelenjenek meg a nevelési és tanulási tervek, a
megvalósítás, valamint az értékelések tatalmaiban.
Megvalósítás területei
Határ
Stratégiai dokumentumok, célok, feladatok
Felelős
‐idő
1 2 3 4 5 6 7
Pedagógiai program
x
vezetői team,
2019. 11.
Pedagógiai Program módosítása: A Magyar Közlöny 2018. évi 118. számában került
munkaközösség
30.
kihirdetésre az Óvodai nevelés országos alapprogramjáról szóló 363/2012. (XII. 17.) Korm.
rendelet módosításáról szóló 137/2018. (VII. 25.) Korm. rendelet, mely a 2018‐2019‐es
nevelési év első napján lépett hatályba. A PP felülvizsgálatával és módosításával biztosítjuk
a dokumentum jogszabályi hátterének és az intézmény gyakorlatának harmonizálását.
Óvodapedagógusok
2019.
x
Célunk a szociális képességek fejlesztése:
10.15.
x
szociális kommunikációs képességek fejlesztése, mint a kommunikáló felek aktivitásának:
azaz érzelmi állapotának, magatartásának és viselkedésének aktuális befolyásolási
x
képességének fejlesztése
KIEMELT FELADATUNK AZ ERKÖLCSI NEVELÉS ALAPJÁT KÉPEZŐ SZOKÁSREND
MEGTERVEZÉSE, MEGALAPOZÁSA, KIALAKÍTÁSA
Dokumentum: Csoportnapló ‐ nevelési terv
A szocializáció szempontjából meghatározó a közös élményeken alapuló tevékenységek gyakorlása, a gyermek erkölcsi tulajdonságainak (mint például: az
együttérzés, a segítőkészség, az önzetlenség, a figyelmesség) és akaratának (ezen belül: önállóságának, önfegyelmének, kitartásának, feladattudatának,
szabálytudatának), szokás‐ és normarendszerének megalapozása.
Az óvoda a gyermek nyitottságára épít, és ahhoz segíti a gyermeket, hogy megismerje szűkebb és tágabb környezetét, amely a nemzeti identitástudat, a
keresztény kulturális értékek, a hazaszeretet, a szülőföldhöz és családhoz való kötődés alapja, hogy rá tudjon csodálkozni a természetben, az emberi
környezetben megmutatkozó jóra és szépre, mindazok megbecsülésére.
A gyermeki magatartás alakulása szempontjából az óvodapedagógus, az óvoda valamennyi alkalmazottjának kommunikációja, bánásmódja és viselkedése
modellértékű szerepet tölt be.
A kiemelt figyelmet igénylő gyermekek esetében szükség szerint különösen jelentős az óvoda együttműködő szerepe az ágazati jogszabályokban meghatározott
speciális felkészültséggel rendelkező szakemberekkel.
x
Óvodapedagógusok folyamatos
x
Célunk a személyes képességek fejlesztése
x
az önreflexív képességek fejlesztése önértékelés, az önmegismerés és az önfejlesztés
képességeinek megalapozásával.
Célunk a speciális kompetenciák fejlesztése
x
x
Óvodapedagógusok folyamatos
Célunk az általános alapok fejlesztése, a tehetség ígéretes gyermekek felismerése,
x
fejlődésük elősegítése és támogatása
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Megvalósítás területei
2 3 4 5 6

Határ
‐idő
Célunk a hátrányokkal küzdő gyermekek és családjaik segítése, különös tekintettel a
Óvodapedagógusok folyamatos
veszélyeztetett, valamint a sajátos bánásmódot igénylő gyermekekre.
gyermekvédelmi
felelősök
Az óvodai nevelés gyermekközpontú, befogadó, ennek megfelelően a gyermeki személyiség kibontakozásának elősegítésére törekszik, biztosítva minden
gyermek számára, hogy egyformán magas színvonalú és szeretetteljes nevelésben részesüljön, s meglévő hátrányai csökkenjenek. Nem ad helyet semmiféle
előítélet kibontakozásának.
Célunk a szülők részvételének minél sokrétűbb biztosítása az óvodai nevelés / fejlesztési
x
Vezetői team
folyamatos
folyamatában.
x
Óvodapedagógusok
SZSZ, Alapítvány
Az óvodai nevelés a családi neveléssel együtt szolgálja a gyermek fejlődését. Ennek alapvető feltétele a családdal való szoros együttműködés. Az együttműködés
formái változatosak, a személyes kapcsolattól a különböző rendezvényekig magukban foglalják azokat a lehetőségeket, amelyeket az óvoda, illetve a család
teremt meg. Az óvodapedagógus figyelembe veszi a családok sajátosságait, szokásait, az együttműködés során érvényesíti az intervenciós gyakorlatot, azaz a
segítségnyújtás családhoz illesztett megoldásait.
Továbbképzési terv 2018‐23.
x
Vezetői team
2020.
Célunk az optimális személyi és tárgyi feltételek biztosítása a kisgyermekek számára
x
08.31.
személyiségük kibontakoztatásához.
Figyelmet kell fordítani többek között a környezetre, az infrastruktúrára, a személyzeti
ellátottságra, az irányításra és a minőségi szakmai munkára is.
Stratégiai dokumentumok, célok, feladatok

1

Önértékelési program
Minőségi célok ‐ Az intézmény saját minőségcéljai:
Az előrehaladás objektív mérése a saját intézményi célokhoz, elvárásokhoz képest.
A pedagógusok felkészülésének támogatása a tanfelügyeleti ellenőrzésre, valamint a
minősítésre.
A pedagógiai munkát közvetlenül segítők és támogatók fejlődésének elősegítése
A partnerekkel, különösen a szülőkkel és a fenntartóval történő hatékony együttműködés
kialakítása és fenntartása
Etikai kódex
A Kódex célja a pedagógus szakma közmegegyezésen alapuló hivatáserkölcsi normáinak
rögzítése, a szakma belső összetartozását és ezzel társadalmi megbecsültségét erősítő, a
közösség tagjaként követendő etikus emberi magatartások leírása.
Feladat: Intézményi szintű etikai kódex bevezetése, működtetése, etikai bizottság
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Felelős

Vezetői team
Munkaközösség
vezető

2020.
08.31.

Vezetői team
KT elnök

2019.
11.30.

Stratégiai dokumentumok, célok, feladatok

1

Megvalósítás területei
2 3 4 5 6

létrehozása
Házirend
A Házirend felülvizsgálata, aktualizálása az intézményi infrastruktúra változásai és a
jogszabályi környezet alapján kiemelt figyelemmel az óvodai hiányzások szabályozására.
A működésünket szabályozó dokumentumainkban foglaltak megvalósításához az óvoda és
a család sokoldalú, bizalomra épülő együttműködése szükséges.
Vezetői pályázat/Vezetési program
Rövid – közép –hosszú távú célok
A törvényes működés feltételeinek biztosítása
A törvényes tartalmi és formai elemek folyamatos biztosítása.
Gazdálkodás, működési; tárgyi és eszközbeli feltételek biztosítása
Szakmai információáramlás megfelelő működtetése.
A humán erőforrás biztosítása, fejlesztése
Vezetői pályáztatás előkészítése
Gyakornoki program működtetése
Pedagógusok ösztönzése a minősítési rendszeren belüli megmérettetésre (Életpálya
Modell)
Pedagógusok informatikai kompetenciáinak bővítése (ösztönzés, lehetőség szerint
szakember általi segítségnyújtás igénybevétele).
Pedagógiai célkitűzések és feladatok – Szolgáltatások
A nevelési ‐ oktatási intézmények közötti új horizontális kapcsolatok kiépítése és azok
ápolása
A törvényi változások és a partneri igények alapján az intézmény pedagógiai jövőképének
felülvizsgálata, szükség szerintikorrekciója
Család‐óvoda kapcsolatának, minőségi változásának erősítése.
A tehetséges, kiemelkedő képességű gyermekek speciális szükségleteinek,
foglalkoztatásuk feltételeinek megteremtése külső tehetségműhelyek felkutatásával. A hh
és SNI gyermekek körében a differenciált egyéni foglalkoztatás pedagógiai módszereinek
folyamatos bővítése
Intézményi önértékelésekre alapozott fejlesztési célok és eladatok
Átfogó intézményi önértékelés (2018.) Intézkedési tervek/fejleszthetőségek
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x

x

x

x

Felelős

Határ
‐idő

Vezetői team

2019.
10.15.

Intézményvezető

2020 07.31.

x

Óvodavezető

Stratégiai dokumentumok, célok, feladatok

Megvalósítás területei
2 3 4 5 6
x

7

x

x

x

x

x

1

Fejleszthető területek:
4.1.6. A munkaközösségek bevonásával történik a pedagógiai folyamatok
megvalósításának ellenőrzése, értékelése.
5.2.3. Rendszeresen megtörténik a kiemelt kulcsfontosságú partnerek igényeinek,
elégedettségének megismerése.
5.2.4. Rendszeres, kidolgozott és követhető az intézmény panaszkezelése.
6.4.6. A vezetők felkészültek a pedagógiai munka irányításának, ellenőrzésének feladataira
Vezetői önértékelés önfejlesztési tervek (2018) Önfejlődési tervek
A tanulás és tanítás stratégiai vezetése és operatív irányítása
A nevelő‐fejlesztő munkát befolyásoló szakmai, működésbeli és emberi problémák
hatékonyabb kezelése – Új típusú kapcsolattartási formák és technikák meghonosítása az
operatív működési problémák feltárására, megelőzésére, megoldására
Mások stratégiai vezetése és operatív irányítása
Az intézmény stratégiai vezetése és operatív irányítása
Vezetési kompetenciák fejlesztése – a vezetők és vezetői feladatot ellátó kollégák
hatékonyabb bevonása a tervezés, megvalósítás, ellenőrzés‐értékelés és korrekciós
folyamatokba
Pedagógus önértékelések (2017‐2019))
Informatikai kompetencia fejlesztése
Gyermek megismerési technikák tanulása
Fegyelmezési technikák tanulása, konfliktuskezelés
1.2.
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x

x

Felelős
Munkaközösség
vezetők

Óvodavezető
Munkaközösség
vezetők

Óvodavezető
Munkaközösség
vezetők

Határ
‐idő

1.2. Pedagógiai folyamatok – Megvalósítás

-

Hogyan történik a tervek megvalósítása?
Milyen az intézmény működését irányító éves tervek és a beszámolók viszonya?
A nevelési év végi beszámoló megállapításai alapján történik a következő nevelési év tervezése
Milyen a pedagógusok éves tervezésének, és a terv tényleges megvalósulásának a viszonya?

A 2018‐2019. nevelési év beszámolójára épülő munkatervi tartalmak
Megvalósítás területei
Kiemelés a 2018‐2019.
1
2
3
4
5
Munkatervi célok,
nevelési
év
feladatok
beszámolójából
Fejleszthetőségek
ONOAP szerinti
Pedagógiai program
x
x
x
x
aktualizálás
felülvizsgálata,
a
„Zöld Óvoda”
bevezetett
szakmai
program
tartalmak fejlesztése,
„Boldog Óvoda”
kiterjesztése
program
intézményi
szinten.
Gyermekvédelmi
Kompetenciafejlesz‐
feladatok
tés módszertanának
Különleges
fejlesztése
bánásmódot igénylő
gyermekek nevelése

6

7
Felelős

x

-

Vezetői team
Munkaközösség vezetők

Dokumentum

Pedagógiai Program

sajátos nevelési igényű gyermekek
beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermekek
kiemelten tehetséges gyermek – az a különleges bánásmódot igénylő gyermek, aki átlag feletti általános vagy speciális képességek birtokában magas
fokú kreativitással rendelkezik, és felkelthető benne a feladat iránti erős motiváció, elkötelezettség.
Vezetői team
Pedagógiai
Felkészülés a közös
Fogadóórák
x
x
x
Óvodapedagógusok
Program
témát feldolgozó
tekintetében
feladatunk azon szülők szülői értekezletekre,
Munkaközösségi
szülők
meggyőzése, akik nem
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Kiemelés a 2018‐2019.
nevelési
év
beszámolójából
Fejleszthetőségek
élnek a lehetőséggel

Külhoni magyar ajkú
óvoda támogatása,
szakmai
kapcsolattartás,
adományozás

A tudásmegosztás
gyakorlatának
továbbfejlesztése a

Munkatervi célok,
feladatok

1

Megvalósítás területei
2
3
4
5

6

7
Felelős

munkaterv

kötelességeinek
ismertetése
A család‐óvoda és a
szülő‐
óvodapedagógus
kapcsolattartás
szabályozása
A hatékony családi
beszélgetés
gyakorlatának
kialakítása, a
neveltségi szintmérés
eredményeinek
visszacsatolása a
szülők és a gyermekek
irányába
Az intézmény
adományozási
gyakorlata
A családok
bevonásával javasolt
minden csoport
számára az
adományozás
lehetőségének
biztosítása
Szakmai
szervezetfejlesztés‐
belső hospitálási

Dokumentum

x

x

Intézményvezető
Óvodapedagógusok
SZSZ

Vezetői team
Munkaközösség vezető
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Munkaközösségi
munkaterv

Kiemelés a 2018‐2019.
nevelési
év
beszámolójából
Fejleszthetőségek
kollektívában
Külső előadók
meghívása
Nevelőtestületi
tanácskozásokon,
szülői értekezletek
alkalmával
A beszerzett új
eszközök alkalmazása
a szakmai munkában
(tornaszerek, EFOP
projekt eszközei)
Új tornaszoba
használatba vétele–
funkcióbővítés a
Csemetekert
óvodában
Milyen területeken
szeretnének fejlődni?
különleges
bánásmódot igénylő
gyermekek
integrációja
IKT kompetencia
Kommunikáció,
konfliktuskezelés,
stresszkezelés

Munkatervi célok,
feladatok

1

Megvalósítás területei
2
3
4
5

7
Felelős

alkalmak
Pedagógus és szülői
kompetenciák
fejlesztése

A pedagógiai munka
feltételei ‐ Tárgyi és
infrastrukturális
feltételek: SWOT

6

x
x

Óvodavezető
Munkaközösség vezetők
SzSz vezető

Dokumentum

Munkaközösségi
munkaterv

Óvodavezető
x

x

x
Hetirend, napirend,
tevékenységi tervek

Óvodavezető
x

x

Munkaközösségi
munkaterv

x
Nevelési értekezletek
tervei

belső képzés,
önképzés
lehetőégének
biztosítása,
munkaközösség
keretein belül, akár
meghívott előadóval

1.3.
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1.3. Pedagógiai folyamatok – Ellenőrzés
-

Hogyan működik az ellenőrzés az intézményben?
– Az intézményi stratégiai alapdokumentumok alapján az intézményben belső ellenőrzést végeznek.
Intézményértékelési feladatok ‐ Éves önértékelési terv ‐ Az önértékelések ütemezése
ÖNÉRTÉKELÉSRE KIJELÖLT KOLLÉGÁK/ TERÜLETEK ‐ ÉRTÉKELŐ KISCSOPORTOK – ÜTEMEZÉS

ÉVES ÖNÉRTÉKELÉSI TERV ‐ AZ ÖNÉRTÉKELÉSEK ÜTEMEZÉSE
Az éves önértékelési tervben kijelölt pedagógusok önértékelésében 3 fő (önértékelési kiscsoport) vesz részt, azonban ‐ a vezetői feladatot ellátók kivételével ‐ egy
pedagógus maximum 1 önértékelési feladat ellátásába vonható be:
Önértékelési kiscsoport
Kiscsoport vezető: Önértékelési szakmai munkaközösségi tag, vagy szükség szerint telephely vezető
Csoporttag1: Intézményvezetés tagja: vezető, telephely vezető, munkaközösség vezető
Csoporttag2: Pedagógus önértékelése esetén a legalább ugyanabban a fokozatban lévő pedagógus munkatárs.
Az önértékelési kiscsoportok tagjai az általuk készített feladattervben rögzítik, hogy ki végzi a dokumentumelemzést, ki készíti az interjúkat, és ki bonyolítja le a
kérdőíves felméréseket. Az adatgyűjtés eredményeként feltárt tényeket, tapasztalatokat a felelősök rögzítik az önértékelést támogató informatikai felületen, ahol
azokat az intézményvezető és az önértékelést támogató munkacsoport tagjai érhetik el.
Az önértékelést végző óvodapedagógus a kollégák által rögzített adatok, tények és a rá vonatkozó intézményi elvárások összefüggéseit vizsgálja (szükség esetén
egyeztetve, pontosítva az adatgyűjtésben közreműködő kollégákkal), majd ennek alapján értékeli az egyes elvárások teljesülését, és kompetenciánként
meghatározza a kiemelkedő és a fejleszthető területeket.
Kistérségi Óvoda Önértékelési Programja
Önértékelési kézikönyv óvodák számára. NEGYEDIK, JAVÍTOTT KIADÁS
https://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/unios_projektek/kiadvanyok/2019_onertekeles/Onertekelesi_kezikonyv_ovoda.pdf
Országos tanfelügyelet. Kézikönyv óvodák számára. ÖTÖDIK, JAVÍTOTT KIADÁS
https://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/unios_projektek/kiadvanyok/2019_psze/PSZE_ovodai_kezikonyv.pdf
Pedagógus önértékelés
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Önértékelésre kijelölt pedagógus

Önértékelési kiscsoport tagjai

Ssz.
Százszorszép Óvoda
1.
Cserenyecz Éva
2.
Hunya Imréné
3.
Vaszkó Magdolna
Margaréta Óvoda
1.
Dinya Tünde Gizella
Csemetekert Óvoda
1.
Gaál‐Véha Orsolya

Kiscsoport vezető

Csoporttag 1

Csoporttag 2

Hunya Imréné
Cserenyecz Éva
Kovács Péterné

Vaszkó Magdolna
Vinczéné Nagy Edit
Cserenyecz Éva

Németné Bukva Magdolna
Dinya Tünde Gizella
Hunya Imréné

Németné Bukva
Magdolna

Losonczi Gabriella

Kovács Péterné

Kovács Péterné

Németné Bukva Magdolna

Hunya Imréné

A pedagógusok önértékelése során ‐ az Önértékelési kézikönyvben szabályozott formában ‐ az érdeklődő kollégák számára lehetőséget biztosítunk a szakmai
tapasztalatszerzésre, hospitálásra: „A tudásmegosztás és hatékonyságának érdekében a tevékenység / foglalkozáslátogatásokon ‐ előre történő egyeztetés szerint
‐ az önértékelést végző pedagógus beleegyezésével, az értékelő csoport tagjain túl további kollégák (pld. szakmai munkaközösségi tagok, gyakornokok és
mentoraik, képző intézmények hallgatóiként gyakorlók, hospitálók, stb.) is részt vehetnek.”
Vezetői önértékelés
Önértékelésre kijelölt
vezető
Kovács Péterné

Kiscsoport vezető
Cserenyecz Éva

Önértékelési kiscsoport tagjai
Csoporttag 1
Hunya Imréné

Adatgyűjtés időszaka
Csoporttag 2
Németné Bukva
Magdolna

Megjegyzés

2020. 03. hó

Intézményi önértékelésre a nevelési évben nem kerül sor.
Vezetői és intézményi önértékelésre ebben a nevelési évben nem kerül sor.
Az önértékelések során az Önértékelési kézikönyvben megfogalmazott elvárások szerint kell eljárnunk annak érdekében, hogy markánsan meg tudjuk jeleníteni
mindhárom szinten az erősségeinket és fejleszthetőségeinket, valamint, hogy az elvégzett önértékelésünk a tanfelügyeleti ellenőrzés számára jól használható
kiinduló helyzet legyen.
Elvárás, hogy az önértékelések lebonyolítása során a hétköznapokban megszokott valós helyzetekben, a gyermeki és felnőtt közösség zavarása nélkül, a lehető
leghatékonyabban járjunk el.
Teljesítményértékelés
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Teljesítményértékeléssel
érintett

Időpont
(tól‐ ig.)

Pedagógusok:
Az önértékelésben és minősítésben
érintettek kivételével minden pedagógus
Pedagógiai munkát segítők: Teljes kör

2020. 04. 01 – 30.

Határidő
(Értékelő beszélgetés, értékelési
dokumentumok zárása)
2020. 04. 30.

2020. 04. 01 – 30.

2020. 04. 30.

Helyettesek

Egyéb alkalmazottak: Teljes kör

2020. 04. 01 – 30.

2020. 04. 30.

Helyettesek

Felelős
Óvodavezető

Az értékelési szabályzatban rögzítetteknek megfelelően a teljesítményértékeléshez kapcsolódó értékelési beszélgetés csoportosan (az egy csoportban dolgozók
részvételével) is történhet, ennek módjáról aktuálisan az érintettek véleményének figyelembe vételével az értékelést végző vezető dönt.
A külső ellenőrzés és minősítés általános rendje
Minősítő vizsgával / eljárással érintettek köre
Minősítés jellege
Minősítési eljárás

2020‐ban minősülő pedagógusok Ped II.

2020‐ban mester minősítés

Érintett
pedagógus
Németné Bukva
Magdolna
Vinczéné Nagy Edit
Hornok Ágnes
Hunya Tamásné
Gulyásné Kádár Anna
Dinya Tünde Gizella
Kovács Péterné

A belső ellenőrzés általános rendje
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Időpont

Intézményi delegált

2019. 10.11.

Kovács Péterné

2019. 10. 15.

Cserenyecz Éva

Hónap/nap
10.

01, és
folyamatosan
15.
31.
01.
és folyamatosan
Munkatervben jelzett
időpontok szerint.
10.

01.

Ellenőrzés
célja
A jogszabályi és intézményi
elvárásoknak megfelelő
pontos és naprakész
munkavégzés
KIR‐ adatbázis naprakészsége
Törzskönyv aktualizálása
Munkavédelmi szemle bejárás
Egészségügyi elvárásoknak
való megfelelés
Család‐óvoda kapcsolat
megfelelőségének biztosítása
A jogszabályi és intézményi
elvárásoknak megfelelő
pontos és naprakész
munkavégzés
Statisztikai adatok pontos
nyilvántartása

15.

Tisztasági szemle

30.

Tervezési és értékelési
dokumentumok elvárásnak
történő megfelelése

10.

Munkaterv szerint

A jogszabályi és intézményi
elvárásoknak megfelelő
pontos és naprakész
munkavégzés
Pedagógiai munka értékelése

Ellenőrzés
területe
Szeptember
Felvételi és mulasztási naplók

Alkalmazott módszer

Ellenőrzést
végző

Dokumentumelemzés

óvodavezető és óvodatitkár

KIR‐ adatbázis és személyi
anyagok
Törzskönyv
Székhely és telephelyek
Egészségügyi könyvek

Megfeleltetés

óvodatitkár

Megfeleltetés
Megfigyelés
Dokumentumelemzés

óvodatitkár
Munkavédelmi megbízott
Óvodatitkár

Szülői értekezletek

Megfeleltetés

Székhely‐ és telephelyvezetők

Október
Felvételi és mulasztási naplók

Dokumentumelemzés

óvodavezető és óvodatitkár

Csoport szintű nyilvántartás
csoportnaplók
statisztikai lapok
Székhely és telephelyek

Dokumentumelemzés
Összehasonlítás

óvodavezető és óvodatitkár

Megfigyelés

Csoportnaplók
Fejlődési naplók

Csoportnapló ellenőrző lap
Dokumentumelemzés

Telephelyvezető
(Részt vesz +1 fő dajka)
Szakmai munkaközösség
vezetők
Telephelyvezető

November
Felvételi és mulasztási naplók

Dokumentumelemzés

Intézményvezető, intvez.
helyettesek

Önértékelési kézikönyv szerint

Dokumentumelemzés

Munkaterv szerint:
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Hónap/nap

Ellenőrzés
célja

Ellenőrzés
területe

Alkalmazott módszer
Megfigyelés
Interjú

30.

Szülők igényeire alapozott
szolgáltatások színvonalának
ellenőrzése

10.

A jogszabályi és intézményi
elvárásoknak megfelelő
pontos és naprakész
munkavégzés

10.

15.

A jogszabályi és intézményi
elvárásoknak megfelelő
pontos és naprakész
munkavégzés
Tervezési és értékelési
dokumentumok elvárásnak
történő megfelelése
Tisztasági szemle

Munkaterv szerint

Munkaterv szerint

Ellenőrzést
végző
Telephely vezetők
Munkaközösség vezetők
Telephelyvezetők
Munkaközösség vezetők

December
Felvételi és mulasztási naplók

Dokumentumelemzés

Intézményvezető, intvez.
helyettesek

Január
Felvételi és mulasztási naplók

Dokumentumelemzés

Intézményvezető, intvez.
helyettesek

Csoportnaplók
Fejlődési naplók

Csoportnapló ellenőrző lap
Dokumentumelemzés

Intézményvezető‐helyettesek
Telephelyvezetők

Székhely és telephelyek

Megfigyelés

Pedagógiai munka értékelése

Önértékelési kézikönyv szerint

Dokumentumelemzés
Megfigyelés
Interjú

Telephelyvezető
,intvez. helyettesek
Munkaterv szerint:
Telephely vezetők
Munkaközösség vezetők

Pedagógiai munka értékelése

Február
Önértékelési kézikönyv szerint

Dokumentumelemzés
Megfigyelés
Interjú

Munkaterv szerint:
Telephely vezetők
Munkaközösség vezetők

15.

Tisztasági szemle

Március
Székhely és telephelyek

Megfigyelés

14.

Tervezési és értékelési
dokumentumok elvárásnak

Csoportnaplók
Fejlődési naplók

Csoportnapló ellenőrző lap
Dokumentumelemzés

Telephelyvezető
,intvez. helyettesek
Szakmai munkaközösség
vezetők

15.

17

Ellenőrzés
célja
történő megfelelése

Ellenőrzés
területe

Munkaterv szerint

Pedagógiai munka értékelése

Önértékelési kézikönyv szerint

10.

A jogszabályi és intézményi
elvárásoknak megfelelő
pontos és naprakész
munkavégzés
Pedagógiai munka értékelése
A pedagógiai munkát kisegítő
tevékenység értékelése

Hónap/nap

Április
Felvételi és mulasztási naplók

15.

Pedagógiai munka értékelése
A pedagógiai munkát kisegítő
tevékenység értékelése

Önértékelési program –
Teljesítményértékelési
rendszerleírás szerint
Május
Önértékelési program –
Teljesítményértékelési
rendszerleírás szerint

15.
15.

Óvodai szakvélemények
Tisztasági szemle

Székhely és telephelyek

…

Alkalmazott módszer

Ellenőrzést
végző
Telephelyvezető

Dokumentumelemzés
Megfigyelés
Interjú

Munkaterv szerint:
Telephely vezetők
Munkaközösség vezetők

Dokumentumelemzés

Intézményvezető, intvez.
helyettesek

Dokumentumelemzés
szakmai beszélgetés

Telephelyvezetők
Munkaközösség vezetők

Dokumentumelemzés
szakmai beszélgetés

Telephelyvezetők
Munkaközösség vezetők

Megfigyelés

Óvodavezető
Telephelyvezető

Június

30.

Személyi nyilvántartás
OH felületre adatszolgáltatás

30.

Tervezési és értékelési
dokumentumok elvárásnak
történő megfelelése

10.

A jogszabályi és intézményi

Július
Önértékelések és
teljesítményértékelések záró
dokumentumai
Csoportnaplók
Fejlődési naplók

Dokumentumelemzés

Telephelyvezetők
Óvodatitkárok

Csoportnapló ellenőrző lap
Dokumentumelemzés

Szakmai munkaközösség
vezetők
Telephelyvezető

Augusztus
Felvételi és mulasztási naplók

Dokumentumelemzés

Intézményvezető, intvez.
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Hónap/nap

15.
31.

Ellenőrzés
célja
elvárásoknak megfelelő
pontos és naprakész
munkavégzés
Tisztasági szemle

Ellenőrzés
területe

Alkalmazott módszer

Székhely és telephelyek

Megfigyelés

Csoportnaplók

Dokumentumelemzés
Lezárás

Tervezési és értékelési
dokumentum elvárásnak
történő megfelelése, lezárása

Ellenőrzést
végző
helyettesek

Telephelyvezető, intvez.
helyettesek
Telephelyvezető

1.4.

1.4. Pedagógiai folyamatok – Értékelés
-

Hogyan történik az intézményben az értékelés?
Milyen a pedagógiai programban meghatározott gyermeki értékelés működése a gyakorlatban?
– Az intézményben a gyermeki fejlődést folyamatosan követik, a gyermeki fejlődést dokumentálják, elemzik, és az egyes évek értékelési
eredményeit összekapcsolják, szükség esetén fejlesztési tervet készítenek.
– Az óvodapedagógusok a gyermekek eredményeiről fejlesztő céllal folyamatosan visszacsatolnak szüleinek/gondviselőjének és az életkornak,
fejlettségi szintnek megfelelő formában a gyermeknek.
Mérés – értékelés ‐ Tervezett mérések
Érintettek köre

Ssz.

Mérés eszköze
módszere

Mérés
ideje

Felelős

Visszacsatolás:
Szülő

Fejlődési napló;
folyamatos
megfigyelés

Évi 2 alkalom:
2020. január 30.
2020. június 15.

Óvodavezető

Visszacsatolás:

Difer

Beosztás szerint

Mérés területe

A gyermekek fejlettség
állapota:
értelmi, beszéd, hallás,
látás, mozgás
Nagycsoportos korú

Ki?

Kit?

Egyéb érintett

Óvodapedagógus

Minden
gyermek

Óvodapedagógus,

Tanköteles korú
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Önértékelési

Ssz.

Érintettek köre
Kit?

Egyéb érintett

Mérés eszköze
módszere

Mérés
ideje

Felelős

Ki?
fejlesztő pedagógus

gyermekek

Szülő
Szakmai
munkaközösségek

képességvizsgáló,
célzott
megfigyelés

2019.november
1‐ig

munkaközösség
vezető

Önértékelési
kiscsoportok

Érintett
pedagógus
csoportjába járó
gyermekek
szülei (teljes kör)

Kérdőív

Önértékelési
kiscsoportok
feladattervei
szerint

Szülők elégedettsége:
Fejlettség állapot
+Pedagógus hozzáadott
érték
Iskolák elégedettsége:
Fejlettség állapot

Intézményi
Önértékelési
munkaközösség

Szülők
(reprezentatív)

Visszacsatolás;
Érintett
pedagógus,
intézményi
szintről a
nevelőtestület
Visszacsatolás:
Nevelőtestület,
szülők

Kérdőív

2020.
február

Önértékelési
munkaközösség
vezető

Önértékelési
munkaközösség

Város három
iskolájában:
Tanítónők

Visszacsatolás:
Nevelőtestület

2020.
november

Önértékelési
munkaközösség
vezető

Szülői értekezletekkel és
különböző rétegszülői
programokkal való
elégedettség.

Óvodapedagógusok

Szülők,
résztvevők

Önértékelési
munkaközösség

Kérdőív: Egyénre
szóló kérdőív az 1.
osztályos volt
óvodásaink
vonatkozásában
Kérdőívek,
értékelő lapok

Alkalomszerű

Óvodavezető

Mérés területe

gyermekek DIFER mérése

Önértékelésekhez
kapcsolódó szülői
elégedettség

Önértékelési
kiscsoportok
vezetői

Elvárás minden pedagógus részéről, hogy:
 feladatterv szerint támogassa a mérések szervezését és lebonyolítását
 Egyéni és csoport szinteken a mérési eredmények alapján határozza meg, szükség esetén pedig korrigálja a tervezési tartalmakat
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1.5. Pedagógiai folyamatok ‐ Korrekció
-

Mi történik az ellenőrzés, megfigyelés, értékelés eredményeivel? (Elégedettségmérés, intézményi önértékelés, pedagógusértékelés, gyermeki fejlődés
megfigyelés, mérés, egyéb mérések.)
– Évente megtörténik az önértékelés keretében a helyben szokásos formában rögzített megfigyelési, mérési eredmények elemzése, a tanulságok
levonása, fejlesztések meghatározása. Ezt követően az intézmény a mérési‐ értékelési eredmények függvényében szükség esetén korrekciót végez
A nevelőtestület által fontosnak ítélt szabályozási területek
Szabályozó
dokumentumok,
folyamatok

Szabályozandó
terület

Szabályozást végzők

Határidő

Felelős

SZMSZ

Panaszkezelés

Vezetői team

10.30.

Kovács Péterné

Gyakornoki szabályzat

Teljes körű felülvizsgálat

Óvodavezető

09.30.

Kovács Péterné

Önértékelési program

A jogszabályi változások és
az intézményi gyakorlat
szerinti korrekció
Elkezdett munka befejezése
Belső kommunikáció
eljárásrendje

Munkacsoport vezető

01.31.

Látkóczki Éva

Vezetői team
Vezetői team

12.31.
01.31.

Cserenyecz Éva
Kovács Péterné

Fejlődési napló
Kulcsfolyamatok

2. SZEMÉLYISÉG‐ ÉS KÖZÖSSÉGFEJLESZTÉS

–
-

Hogyan valósulnak meg a pedagógiai programban rögzített személyiségfejlesztési feladatok?
Hogyan fejlesztik az egyes gyermekek személyes és szociális képességeit (különös tekintettel a kiemelt figyelmet igénylő gyermekekre)?
Hogyan történik a gyermekek szociális hátrányainak enyhítése?
Az intézmény vezetése és érintett óvodapedagógusa információkkal rendelkezik minden gyermek szociális helyzetéről.
Hogyan támogatják az önálló tanulást, hogyan tanítják a tanulást?
Hogyan történik a gyermekek egészséges és környezettudatos életmódra nevelése?
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-

Hogyan segíti az intézmény a gyermekek együttműködését?
Az intézmény közösségépítő tevékenységei hogyan, milyen keretek között valósulnak meg?
A szülők a megfelelő kereteken belül részt vesznek a közösségfejlesztésben.

Kiemelt célok és feladatok:
- A gyermekek személyes és szociális képességeik felmérésére alkalmas módszerek, eszközök, technikák alkalmazási lehetőségeinek bővítése: Minden
tanköteles gyermek szociális kompetenciáinak mérése.
- Az SNI gyermekekkel történő foglalkozás elméletének és gyakorlatának megerősítése.
- Mérési eredményekre alapozott célirányos fejlesztés a családok bevonásával.
Viselkedésrendezés témában (szociális kompetenciák fejlesztése) külső előadó segítségét igénybe véve belső képzés szervezése pedagógusok és
munkájukat segítők részére
- Gyermekvédelem megerősítése, igény szerint szociális segítő bevonása, vagy bevonódásának biztosítása
- Legyenek fókuszban a valamilyen területen tehetségígéretesnek gondolt gyermekek;
A beiskolázás eredményességének fokozása céljából kiemelt feladat:
- Az egyes gyermekek személyes és szociális képességeinek (különös tekintettel a kiemelt figyelmet igénylő gyermekekre) fejlesztése, melybe a családokat
tudatosabban be kell vonni.
- Az eredmények folyamatos nyomon követése, s ha szükséges, a korrekciók végrehajtása egyéni‐, és csoport szinten egyaránt: A társaikhoz képest
kifejezetten jobb eredményt elérő gyermekekkel történő tudatosabb és szakszerűbb foglalkozás (tehetséggondozás).
2.1 Adatbázis – 2019. 09. 01.
A nevelési/fejlesztési folyamat
Ssz.
alapadatai

Százszorszép
Óvoda

Margaréta Óvoda

Csemetekert Óvoda

Napraforgó Óvoda

Össz.

1.

Beírt gyermekek száma

23

21

16

3

63

2.

Sajátos nevelési igényű gyermekek

6

0

4

1

11

3.

HH gyermek

3

0

14

0

17

4.

HHH gyermek

1

4

11

1

17

5.

Rendszeres gyermekvédelmi
kedvezményben részesülő

9

5

30

2

46

22

6.
7.
8.

Szülői nyilatkozat alapján térítés‐
mentesen étkezők
3, vagy több gyermeket nevelő
családban élők
Tartósan beteg vagy fogyatékos, vagy
családjában tartósan beteg vagy
fogyatékos gyermeket nevelnek

67

25

28

0

120

15

7

26

8

56

3

1

0

0

4

9.

Nevelésbe vett gyermek

1

0

2

0

2

10.

Beilleszkedési magatartási, tanulási
zavarral küzdő gyermek

4

2

6

0

12

11.

Gyermekét egyedül nevelő szülő

7

3

7

1

18

12.

Nem étkező

1

0

0

0

1

13.

Speciális étrendet igénylő gyermek

3

2

1

0

5

2.2 Gyermekvédelmi szakmai munkacsoport
Munkacsoport vezető: Dinya Tünde Gizella
Gyermekvédelmi megbízottak:
Százszorszép Óvoda
Csapóné Giricz Irén
Margaréta Óvoda
Dinya Tünde Gizella
Csemetekert Óvoda
Koloh Magdolna
Napraforgó Óvoda
Gulyásné Kádár Anna
Fogadó óra: A székhelyen és valamennyi telephelyen egyéni igények alapján
Céljaink a törvényi elvárások szerinti működés során:
 A prevenció, a gyermekek hátrányos helyzetének csökkentése, a veszélyeztetettség kialakulásának megelőzése, illetve szükség szerint segítségnyújtás,
valamint együttműködés a különböző intézményekkel és szakemberekkel.
 SNI „beszélgető kör” működtetése az érintett óvodapedagógusok, fejlesztő pedagógus, és lehetőség szerint a gyógypedagógusok, logopédusok
részvételével.
 A családok tiszteletben tartása, a családi nevelés erősítése a rászorulók körében.
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Szoros kapcsolat kialakítása a közvetlenül, vagy látens módon segítséget kérő családokkal.
Problémamegoldó képesség fejlesztése: Pedagógiai esetmegbeszélő kör működtetése → segítségnyújtás kötelező pedagógiai portfólió tartalom
elkészítéséhez
Igény szerint a gyermekvédelmi tevékenység bővítése szociális segítő bevonásával.
A szervezet adományozási gyakorlatának tervezése, koordinálása és támogatása

Figyelembe vesszük:
 A kisebbséghez tartozó gyermekek kultúráját.
 A sajátos nevelést igénylő gyermekekkel kapcsolatos törvényi elvárásokat és intézményi alapelveket.
 A differenciált fejlesztés lehetőségeit a hátrányos helyzetű, és a nehezebben kezelhető gyermekek számára.
 A gyermekvédelmi feladatok ellátását a helyi nevelési programban részletezett kompetenciaszintek betartásával végezzük.
Folyamatos feladat az étkezési kedvezményben részesülő gyermekek adatainak egyeztetése az óvodatitkárral.
Gyermekvédelmi feladataink
A szakmai munkacsoport tagjai ‐ a tervezett megbeszéléseken túl ‐ egyéni igényeik szerint tartanak kapcsolatot a munkacsoport vezetőjével és egymással.
Feladat

Időszak
Határidő
aktuálisan

Szükség és igény szerint konzultáció a szülőkkel, szakszolgálattal, fenntartóval.

A gyermekvédelmi szempontból veszélyeztetett, hátrányos helyzetű és nehezen
nevelhető gyermekek feltérképezése, ezekről saját feljegyzés készítése, folyamatos
nyomon követésük.
Konzultáció a szakmai csoport vezetőjével: az egyes gyermekek helyzete, a
segítségnyújtás lehetőségei, feladatai.
Igény szerint munkacsoport vezető bevonása: részvétel családi beszélgetéseken
(családlátogatásokon és fogadó órákon), hospitálás a csoportokban, konzultáció a
szülőkkel és óvónőkkel.
Októberi statisztikához adatok gyűjtése
Rászoruló gyermekek és családok feltérképezése, szükség esetén források keresése
(pld. karácsonykor)
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szeptember
és aktuálisan
szeptember
és aktuálisan
aktuálisan

10.01.
11.29.

Megjegyzés
Első jelzést az óvodavezető és a
munkacsoport vezetője felé szükséges
megtenni.

Feladat

Időszak
Határidő
folyamatos

Adományozás koordinálása
Kibővített vezetői értekezleten, nevelőtestületi tanácskozáson (szóbeli) beszámoló a
gyermekvédelmi tevékenységről
Gyermek‐ és családsegítő szolgálat éves, a gyermekvédelmi felelősöknek szervezett
szakmai programjain való részvétel.
Írásbeli éves beszámoló készítése az egész éves gyermekvédelmi munkáról (saját
csoport éves beszámolójához csatoltan).
Aktuális feladatok ellátása

Megjegyzés
Feladat az adományozási
beépülésének támogatása.

kultúra

01.07.
alkalmanként

Meghívó szerint

05.20.
péntek
feladatfüggő
folyamatosan

A munkacsoport foglalkozásai nyitottak, így tagjain kívül várnak minden érdeklődőt, különösen a „probléma és esetgazda”, a gyakornok, valamint a pedagógiai
portfolióikat író kollégákat.
Ssz.

Téma

1.

- Óvodai munkaterv közös, globális áttekintése
- Elérhetőségek pontosítása
- ESETMEGBESZÉLÉS
Jogszabályi változások a gyermekvédelem területén – vonatkozó jogszabályok
áttekintése
- Fókuszban a család‐óvoda kapcsolata, érzelmi és erkölcsi nevelés,
kommunikáció
- Szociális segítő az óvodában
- 1997. évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi
igazgatásról
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=99700031.TV
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Helyszín és
időpont
10.08.
csütörtök
Margaréta Óvoda

Megjegyzés

Ssz.

Téma







Helyszín és
időpont

2015. évi CCXXIII. törvény egyes szociális, gyermekvédelmi,
családtámogatási tárgyú és egyéb kapcsolódó törvények
módosításáról
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1500223.TV&times
hift=20170101&txtreferer=A1100204.TV
328/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet a személyes gondoskodást
nyújtó gyermekjóléti alapellátások és gyermekvédelmi szakellátások
térítési díjáról és az igénylésükhöz felhasználható bizonyítékokról
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1100328.KOR
15/2013. (II. 26.) EMMI rendelet a pedagógiai szakszolgálati
intézmények működéséről
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1300015.EMM

Megjegyzés

10. 22.
-

Felkészülés:
Jogszabályok áttekintése
Kérdések összegyűjtése

Lásd a statisztikai adatokat fentebb!

2.

3.

Munkatervben megjelenített statisztikai adatok áttekintése, közös
értelmezése, feladatok meghatározása.
ESETMEGBESZÉLÉS
Az erkölcsi nevelés alapját képező szokásrend megtervezése, megalapozása,
kialakítása. A gyermekek felé közvetítendő erkölcsi értékek
- Vegyük észre a rászorulókat, és segítsük őket.
- Házirend vonatkozó tartalmai (célfejezetből)
- Beszámoló az adományozásról.
Éves Gyermekvédelmi tanácskozás a Család és Gyermekjóléti Szolgáltatási
Központban

12.07.

Nevelőtestületi szintű megbeszélés

Százszorszép
Óvoda

2020. tavasz

2.3 SNI ellátás megszervezése
Az intézményben az SNI ellátás koordinálását Hunya Imréné intézményvezető‐helyettes végzi.
Az SNI gyerekek ellátását az intézménnyel szerződéses jogviszonyban álló gyógypedagógusok végzik. A fejlesztéshez szükséges eszközök beszerzése folyamatos.
Célok:
- A SNI gyermekek nevelése a törvényi előírásoknak feleljen meg.
- A SNI gyermekek szülei kapjanak rendszeres tájékoztatást gyermekük fejlődéséről és fejlesztésükről.
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-

Az óvodapedagógusok segítése a SNI gyermekek megfelelő nevelése érdekében
Dokumentációk vezetése.

Feladatok:
- Mérések (DIFER, Gyógypedagógiai vizsgálat)
- A szakértői vélemények érvényességének nyomon követése
- Fejlesztési tervek elkészítése
- Szülőkkel való kapcsolattartás
- Team munka pedagógusokkal, gyógypedagógusokkal, logopédusokkal
- Félévente 1 alkalommal fogadó órák biztosítása a szülők számára
- Igény szerint, egyéni megbeszélés alapján további fogadó órákat biztosítanak.
- Szakmai konferenciákon, bemutató órákon, továbbképzéseken való részvétel
- Nevelőmunkát segítő alkalmazottaknak igény és lehetőség szerint esetmegbeszélések biztosítása
- Szakmai fejlődés: továbbképzéseken, egyéb szakmai rendezvényeken való részvétel
Kapcsolattartás:
 Székhely és telephelyek, tagintézmény óvodapedagógusaival
 Szerződött gyógypedagógusokkal
 Szülőkkel
 Egyéb szakemberekkel pl. pszichológus
 Szakértői bizottsággal
 Szakszolgálat gyógypedagógusaival, logopédusaival
Feladatok ütemezése:
Időszak

Szeptember

Október ‐ Május

Feladatok
- A nevelési év feladatainak megbeszélése,
- Az ellátandó gyermekek előzetes névsorának összegyűjtése
- Székhely és telephelyek, tagintézmény elosztása, változások megbeszélése, rögzítése.
- Gyógypedagógiai dokumentumok –Egyéni fejlődési lap, külív, belív‐ vezetése
- Fejlesztést igénylő gyermekek adatainak, szakértői véleményeinek feldolgozása
- A terápiás csoportok összeállítása, órarend kialakítása
- Fejlesztő munka, konzultáció, tanácsadás, megbeszélés
Szakmai megbeszélés a fejlesztésben részt vevő gyermekek pedagógusaival:
- A szakvéleményben ajánlott fejlesztendő területek figyelembe vételével, valamint a felmérések eredményeire
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alapozva negyedéves egyéni fejlesztési terv elkészítése

Május ‐ Június

Egyéni és csoportos alkalmak indítása / megtartása
- SNI, BTM‐ es gyerekek részére a szakvélemény alapján a fejlesztő munka biztosítása
- Szülői és/vagy óvónői kezdeményezésre, illetve szűrési / hospitálási megfigyelés alapján
- Konzultáció szülőkkel – szükség és lehetőség szerint tanácsadás
- Esetenként javaslattétel szakirányú vizsgálatokra, terápiára
- Egyéni / csoportos foglalkozások lezárása
- Szülőkonzultációk, visszajelzések
- Összegzés, év végi beszámoló
- Dokumentumok lezárása
- Szakmai megbeszélés az SNI gyermekek fejlesztésében részt vevő gyógypedagógusokkal, logopédusokkal.
Százszorszép

Margaréta

Csemetekert

Napraforgó

1.

Gyógypedagógus BTMN

S.R.

S.R.

S.R.

S.R.

2.

SNI
Logopédiai ellátás

H.G.

‐

H.G.

Cs.Cs.

3.

Alapellátás logopédia

T.T.CS.

T.T.CS.

T.T.CS.

Cs.Cs.

4.

SNI gyermekek
gyógypedagógiai ellátása

‐

B.F.

S.R.

5.

TSMT

‐

N.K.K.

‐

Napraforgó
‐

B.F.
Sz.Zs.
P.N.
N.K.K.

2.4 Szülői igényekre alapozott szolgáltatások
Ssz.
1.

Fejlesztési terület
Néptánc

Százszorszép
CS.G.I.

Margaréta
CS.G.I.

Csemetekert
H.T.

2.

Tartásjavító torna

V.M.

‐D.T.G.

‐
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Ssz.
3.

Százszorszép
V.M.
G.V.O.
Cs.É.

Margaréta
V.M.
G.V.O.
‐‐

Csemetekert
N.K.K.
G.V.O.
H.T.

Napraforgó
G.K.A.

4.

Fejlesztési terület
Vízhez szoktató
úszás
Bozsik torna

5.

Játékos angol

H.A.

H.A.

‐

‐

K.S.K.

‐

(a szolgáltatónak
kifizetett térítési díj
ellenében nyújtott)

6.

Zene‐ovi

V.N.E.‐

‐

7.

Mozgásfejlesztő
torna

G.O.

G.O.

(a szolgáltatónak
kifizetett térítési díj
ellenében nyújtott)

8.

Kézműves

L.G.

2.5. A pedagógiai programban is megjelenített óvodai ünnepek és egyéb programok tervezett időpontjai
Elvárás minden óvodapedagógussal szemben:
-

Ssz.

1.
2.

A PP tartalmainak áttekintése az ONAP új elvárásainak tükrében: Kiemelés az ONAP‐ból: „A szocializáció szempontjából meghatározó a közös élményeken
alapuló tevékenységek gyakorlása, a gyermek erkölcsi tulajdonságainak (mint például: az együttérzés, a segítőkészség, az önzetlenség, a figyelmesség) és
akaratának (ezen belül: önállóságának, önfegyelmének, kitartásának, feladattudatának, szabálytudatának), szokás‐, és normarendszerének megalapozása.
Az óvoda a gyermek nyitottságára épít, és ahhoz segíti a gyermeket, hogy megismerje szűkebb és tágabb környezetét, amely a nemzeti identitástudat, a
keresztény kulturális értékek, a hazaszeretet, a szülőföldhöz és családhoz való kötődés alapja, hogy rá tudjon csodálkozni a természetben, az emberi
környezetben megmutatkozó jóra és szépre, mindazok megbecsülésére.”
Jeles napok,
hagyományok,
ünnepek, kulturális
programok
Szüreti mulatság
Hulladékgyűjtés

Százszorszép

Margaréta

Csemetekert

Napraforgó

09.27.
09.30.

09.27.
09.30.

09.27.
09.30.

09.27.
09.30.
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Ssz.

5.
6.

Jeles napok,
hagyományok,
ünnepek, kulturális
programok
Állatok Világnapja
Generációk közötti
tudáscsere
Márton napi mulatság
Adventi játszóház

7.

Mikulás várás

12.05.

8.
9.
10.

Karácsonyi műsor
Ovi karácsony
Gyertyaszentelő nap
Maci hét

12.18.
12.18
02.03.

12.11.
02.03.

12.13
12.16.
02.03.

02.
03.13.

02.
03.13.

02.
03.13.

02.
03.13.

03.23

03.23

03.23

03.23

04.

04.

04.

04.

04.08.

04.08.

04.08.

04.08.

04.

04.

04.

04.

04.22.

04.22.

04.22.

04.22.

04.27‐30.

04.27‐30.

04.27‐30.
05.hó

04.27‐30

3.
4.

11.
12.

Farsang
Nemzeti ünnep
Március 15.
13. Víz világnapja (márc.22.)
A víz világnapja séták,
kirándulások

14.
15.
16.

Óvodába kukucskáló
nyílt napok
Húsvét ‐ Húsvétolás

17.

Óvodai nyílt nap
szülőknek, tanítóknak
A Föld napja

18.
19.

Anyák napi készülődés
Anyák napi műsor a

Százszorszép

Margaréta

Csemetekert

Napraforgó

10.04.
10. hó

10.04.

10.04.
10. hó

10.04.

11.11.
12.06.

11.11.
11.29.

11.11.
11.29.

11.11.

12.05.

12.05.

12.06.
12.19.
02.03.
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Ssz.

Jeles napok,
hagyományok,
ünnepek, kulturális
programok
nyugdíjas otthonban
20. A madarak és fák napja
21. Évzáró ‐ballagás – búcsú
az óvodától
22.
Gyermeknap
23.

Gyermeknapi
évbúcsúztató kirándulás
24.
Nagycsoportosok
táboroztatása –Erdei ovi

Százszorszép

Margaréta

Csemetekert

Napraforgó

05.10
05.30

05.10
05.29.

05.10
05.29.

05.10
05.29.

06.03.

06.03.

06.03.

06.03.

06.05.

06.05.

06.05.

06.05.

06.hó

06.hó

06.hó

06.hó

3. Eredmények
-

-

Milyen eredményességi mutatókat tartanak nyilván az intézményben?
– Nyilvántartják és elemzik az intézményi eredményeket:
helyben szokásos megfigyelésen, vagy más alapon megszervezett mérések eredményei
esetleges sport, más versenyeredmények: országos szint, megyei szint, települési szint elismerések
6 éves kor után óvodában maradó mutatók, elégedettségmérés eredményei (szülő, óvodapedagógus, pedagógiai munkát segítők) o
neveltségi mutatók
Milyen szervezeti eredményeket tud felmutatni az intézmény?
Hogyan hasznosítják a belső és külső mérési eredményeket?
Hogyan kísérik figyelemmel a gyermekek iskolába lépését, tanulási útját?

Feladatok
Beóvodázási mutatók optimalizálása
Beiskolázási mutatók javítása: az iskolai tanulmányaikat elkezdők számának/arányának fokozatos emelkedése
érdekében további, és hatékony együttműködés a családokkal.
Beiskolázási mutatók javítása ‐ Iskolák elégedettségi mutatói
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1
x

x

Megvalósítás területei
2 3 4 5 6
x
x
x
x

x

x

7
x

Információk gyűjtése a település általános iskoláiból: Kapcsolatfelvétel a kerület iskoláival, elégedettség mérés
„Amire büszkék vagyunk” tartalmak tudatos tervezése, gyűjtése.
- Program specifikus eredményeink
- Szervezetfejlesztési eredményeink
Gyermek megismerési technikák további megismerése és gyakorlati alkalmazása: DIFER (elemi alapkészségek)‐ mérés.

x

x

4. Belső kapcsolatok, együttműködés, kommunikáció
-

-

Milyen pedagógus szakmai közösségek működnek az intézményben, melyek a fő tevékenységeik?
– Az óvodapedagógusok szakmai csoportjai maguk alakítják ki működési körüket, önálló munkaterv szerint dolgoznak. A munkatervüket az
intézményi célok figyelembe vételével határozzák meg.
Hogyan történik a belső tudásmegosztás az intézményben?
Hogyan történik az információátadás az intézményben?
– Az intézmény munkatársai számára biztosított a munkájukhoz szükséges információkhoz és ismeretekhez való hozzáférés.

4.1 Nevelés nélküli munkanapok időpontjai és felhasználásuk – intézményi szint
Ssz.

Felhasználás tárgya

Időpont

1.
2.

Nevelőtestületi szervezetfejlesztő szakmai délután
A tanfelügyeleti ellenőrzésekhez kapcsolódó fejlesztési
tervek időarányos megvalósulásának áttekintése.
Módosított szabályozó dokumentumok elfogadása

10. 22
12. 07.

Szervezetfejlesztő szakmai nap
1.
Munkatársi értekezlet:
Éves értékelés – Értékelő beszámoló megvitatása,
elfogadása, a 2020‐2021 nevelési év prioritásainak
meghatározása
2. Tudásmegosztás:
A külső továbbképzéseken résztvevő kollégák
összefoglalói, beszámolói

06.15.

3.

Megjegyzések
Beinschróth Julianna stressz preventív choach

-

Módosított PP tartalmak előzetes áttekintése
GDPR tartalmak megismerése

Munkatervi tartalom szerint

32

Ssz.

Felhasználás tárgya

4.

Nevelési évnyitó tanácskozás
1.Munkatársi értekezlet:
‐ A nyári időszak értékelése
‐ A 2020‐2021 nevelési év fejlesztési irányai →
Munkaterv javaslat megvitatása

Időpont

Megjegyzések

08. 28.hó

4.2 Munkatársi értekezletek
Ssz.
1.

Felhasználás tárgya
A 2018‐2019 nevelési év közös értékelése
Éves beszámoló megvitatása
A 2019‐2020 nevelési év előkészítése
Munkaterv javaslat megvitatása

2.

Időpont
08. hó

Felelős
vezetői team

08. hó

vezetői team

4.3 Az óvoda működését és eredményességét támogató szakmai fórumok
4.3.1 Óvodavezetői TEAM
Elsődleges célja a kiegyensúlyozott és nyugodt működési feltételek folyamatos biztosítása, a pedagógiai és szervezési feladatok intézményi szintű koordinálása. A
vezetői értekezletek időpontja általában: minden hónap első hétfő 13.00 – 15.00‐ óráig, helyszíne a Százszorszép óvoda vezetői irodája. Helyszín vagy
időpontváltozás esetén az érintettek időben tájékoztatást kapnak.
A székhely és telephely óvodavezetők alkalomszerűen vagy folyamatosan, egyéni igényeik és érdeklődésük függvényében kapcsolódnak be (minimum évi 2
alkalommal) a szakmai munkaközösségek és munkacsoportok munkájába, mely egyben ezen csoportok vezetői ellenőrzéseit is magában foglalja.
Ssz.
1.
2.

-

Téma
Munkatervi tartalmak gazdagítása
Évindítással kapcsolatos aktuális feladatok
Házirend módosításának előkészítése
Az évindítás tapasztalatai
Vezetői és intézményi tanfelügyeleti ellenőrzésre épülő fejlesztések áttekintése
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Ssz.

3.

-

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

‐
‐
-

Téma
Házirend módosítása; a változások közös értelmezése
Éves ellenőrzési és értékelési feladatterv áttekintése, feladatok pontosítása
A módosítás előtt álló szabályozó dokumentumok tartalmi elemeinek megvitatása: PP, SZMSZ, Továbbképzési terv, Adatkezelési
szabályzat, Gyakornoki szabályzat, Önértékelési program.
GDPR tartalmak megismerése és az Adatkezelési szabályzat frissítése
Vezetői önfejlődési tervek időarányos megvalósítása
A család ‐ óvoda kapcsolata
Mentorálási rendszer hatékony működtetése → Gyakornoki szabályza al kapcsolatos tapasztalatok
Téli ünnepkörrel, ügyeleti ellátással kapcsolatos szervezési feladatok
Egyéb aktuális feladatok megvitatása
Költségvetés előkészítése, munkáltatói feladatok előkészítése
Egyéb aktuális feladatok megvitatása
Pedagógus önértékelések eddigi eredményei
Módosított szabályozó dokumentumaink gyakorlat közeli értelmezése
Az I. félév értékelése: Munkaközösség és munkacsoport vezetők rövid beszámolója.
Vezetői SWOT
Továbbképzési rendszer áttekintése
Szakmai képzettségi mutatók további bővítése belső és külső továbbképzéssel és önképzéssel.
Teljesítményértékelési rendszer módosítási lehetőségeinek áttekintése
Egyéb aktuális feladatok megvitatása
Teljesítményértékelések előkészítése
minősítések előkészítése
Aktuális feladatok
Év végi beszámoló előkészítése: A 2019‐2020 éves beszámoló munkasablonok áttekintése
Kihelyezett vezetői értekezlet: Szervezés alatt
Aktuális feladatok
Az intézmény nyári működésének előkészítése
Nevelőtestületi tanácskozás előkészítése
Aktuális feladatok
Vezetői SWOT
Munkatársi értekezlet (augusztus 23.) előkészítése
Aktuális feladatok
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4.3.2 Szakmai munkaközösségek és munkacsoportok
Ssz.
1.
3.

Szakmai munkaközösség neve
Pedagógiai Program szakmai munkaközösség
Önértékelési szakmai munkaközösség

10.

Gyermekvédelmi munkacsoport

Munkaközösség vezetője
Vaszkó Magdolna
Látkóczki Éva

Dinya Tünde Gizella

Rendszeresség
3 havonta
Önértékelési és
teljesítményértékelési program
szerint
2 havonta

5. Az intézmény külső kapcsolatai
-

-

Melyek az intézmény legfontosabb partnerei?
Mi az egyes partneri kapcsolatok tartalma?
Hogyan kapnak tájékoztatást a partnerek az intézmény eredményeiről?
– Az intézmény a helyben szokásos módon tájékoztatja külső partnereit (az információátadás szóbeli, digitális vagy papíralapú).
– A partnerek tájékoztatását és véleményezési lehetőségeinek biztosítását folyamatosan felülvizsgálják, visszacsatolják és fejlesztik.
Hogyan vesz részt az intézmény a közéletben (települési szint, járási/tankerületi szint, megyei szint, országos szint)?

5.1 Kapcsolat a Szülők Közösségével
Ssz.

Téma

Időpont

1.

Tisztségviselők megválasztása
Konzultáció a Házirend módosítása előtt: Óvodakötelezettség teljesítése, távollétek igazolása.

09. hó

2.

A 2018‐2019 nevelési év beszámolója
A 2019‐2020 nevelési év munkaterve

3.

A félév értékelése
Igény és elégedettség mérések előkészítése
Szervezési feladatok előkészítése

Online legitimáció
2019. október 14‐18.
02. hó

5.2 Intézményi szintű réteg‐ szülői értekezletek ‐ fórumok
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A szülői értekezletek és fórumok kezdési időpontja 17:00 óra.
Ssz.
Téma
Iskolai életmódra való alkalmasság Tájékoztató szülői értekezlet ‐ meghívott vendégek: a
1.
Pedagógiai szakszolgálat (Nevelési Tanácsadó) szakemberei
Óvodás lesz a gyermekem
‐ Tájékoztató szülői értekezlet a 2020. szeptember 1‐től óvodai felvételt nyert gyermekek szülei
2.
számára
- Feladataink a 3 éves gyermekek logopédiai szűrővizsgálatával (kérdőíves felmérés a szülők
körében) kapcsolatosan

Időpont
12. hó
2020. 06. hó

5.3 Szülői értekezletek ‐ Szülői értekezletek a csoportokban
A csoportszintű szülői értekezletek időpontja szeptember, február és május hónapokban, 17:00 órai kezdéssel, az ettől eltérő időpontot az óvodapedagógusok előre
jelzik.
Elvárás minden óvodapedagógustól a szülők tájékoztatása az alábbi területeken/témákban:
- Kiemelt terület: A gyermekek erkölcsi tulajdonságainak fejlesztési lehetőségei a családban és az óvodában.
- A neveltségi szint és az iskolai életmódra való alkalmasság kapcsolata
- Fokozott felkészülés a valamennyi óvodai csoportban feldolgozásra kerülő nevelés‐tanulással kapcsolatos témában
- Csoportprofil bemutatása
- Házirend ismertetése, felelevenítése
- Korcsoporttól függetlenül: A fejlődés várható jellemzői az óvodáskor végére (ahová együtt kell eljuttatnunk a gyermekeket)
- Éves nevelési és tanulási terv ismertetése
5.4

Az óvodapedagógusok fogadóórái

Az Óvodapedagógus kötelessége, hogy évente legalább egy alkalommal tájékoztatást nyújtson a szülő részére gyermeke testi, értelmi, érzelmi és szociális
fejlettségéről.
Tanköteles korú gyermekek esetében a fogadóórák megtartásának határideje 2019. november 30,
Nem tanköteles korú gyermekek esetében 2020. 04. 30.
A szülő, vagy a pedagógus ezen felül bármikor kezdeményezheti a fogadóóra megtartását, amennyiben ezt a gyermek fejlődésével kapcsolatosan indokoltnak
látják.
5.5 Az intézmény megismerését szolgáló pedagógiai célú óvodai nyílt napok
Az óvodai beiratkozás időpontját megelőző időszakban minden óvodaegységben nyílt napot szervezünk.

36

Elvárás, hogy az óvodapedagógusok megfelelő feltételeket biztosítsanak az érdeklődő szülők részére az óvoda zavartalan működése mellett
5.6 Kapcsolattartás társintézményekkel
Bölcsődékkel: feladatunk a kapcsolattartás gyakorlatának kiépítése
Iskolákkal: az eddig kialakult kapcsolattartási gyakorlat folytatása
Az óvoda kapcsolatai között új tartalommal bír: 2019. szeptember 1‐től az óvodai szociális segítő szolgáltatás rendszerének beindulása.
Cél – Feladat → A Gyermekjólé Szolgáltatási Közpon al kialakult eddigi közös munkakapcsolat fokozása → Az új szolgáltatásra való igények megfelelő
érvényesítése
A fenntartóval való kapcsolattartás: Intézményvezető személyes kapcsolattartása a kialakult gyakorlat szerint.
Egyéb kapcsolatok: Főzőkonyhával, szolgáltatókkal, közművelődési intézményekkel, alapítvánnyal

6. Feltételek – Tárgyi, infrastrukturális feltételek
Tárgyi, infrastrukturális feltételek
Hogyan felel meg az infrastruktúra az intézménynevelési/tanítási struktúrájának, pedagógiai értékeinek, céljainak?
Az intézmény rendszeresen felméri a pedagógiai program megvalósításához szükséges infrastruktúra meglétét, jelzi a hiányokat a fenntartó felé.
Hogyan felel meg az intézményi tárgyi környezet a különleges bánásmódot igénylő gyermekek nevelésének, tanításának?
Milyen az IKT‐ eszközök kihasználtsága?
A költségvetési tervezet a székhely és telephelyek véleményének, javaslatainak figyelembevételével kerül összeállításra. A javaslat kiterjed a felújítási,
karbantartási, kis‐, és nagy értékű tárgyi eszközök, valamint a továbbképzési tételekre.
A költségvetés elkészítésekor figyelembe kell venni:

PP célját,

a kitűzött fejlesztéseket

az éves munkatervben kijelölt nevelési‐, tanulási feladatok eszközigényét

a baleseti, tűz‐, és munkavédelmi kockázatok megelőzését

az eszközök elhasználódását
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a 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 2. mellékletét a nevelési‐oktatási intézmények kötelező (minimális) eszközeiről és felszereléséről
https://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=a1200020.emm

BELSŐ TÉNYEZŐK
ERŐSSÉGEK
FEJLESZTHETŐSÉGEK
Megfelelő eszközellátottság a
Program specifikus eszközök
gyermekek csoportszobai
Udvari játéktár
játékaihoz és a
mozgásfejlesztéshez
Épületek infrastruktúrája‐
A fejlesztés folyamatosan
funkcionális helyiségek
tervezett
kialakítása
Alapítványi háttér
LEHETŐSÉGEK
KORLÁTOK
Pályázatok, fenntartói
eszköz specifikus pályázatok
támogatások
hiánya
magas költségvetés

NEGATÍV

A pedagógiai munka feltételei ‐ Tárgyi feltételek
Helyzetelemzés

POZITÍV



KÜLSŐ TÉNYEZŐK

Jelentős magas bekövetkezési
valószínűségű
Mérsékelt, alacsony
bekövetkezési valószínűségű
Egyéb

Kockázati tényezők a nevelési évben
Infrastruktúrához (tárgyi erőforráshoz) köthető
A karbantartó szakmunkás hátteret nehéz biztosítani az eszközök, berendezések javításához.
Az udvaros, karbantartói feladatok ellátása akadozik az intézmény tagoltsága miatt
A pedagógusokban jobban kell tudatosítani a beszerzések tervezését
A baleseti kockázatot jelentő tényezők elhárítása nehézségekbe ütközik a megfelelő szakemberek hiánya
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miatt.
GAZDASÁGI FELADATOK
Feladat
gyermekek adatbázisának frissítése

Érintett
óvodatitkár
óvodavezető

dolgozók adatbázisának frissítése

óvodatitkár
összes dolgozó

pénzügyi elszámolások készítése

óvodatitkár

védőruha nyilvántartás

óvodatitkár

októberi statisztika elkészítése

óvodavezető
óvodavezető‐
helyettesek
óvodatitkár
óvodavezető
óvodavezető‐
helyettesek
óvodatitkár
óvodavezető‐
helyettesek
óvodatitkár

intézményi éves költségvetés
tervezése

költségvetés alakulásának nyomon
követése

Tartalom
kialakított adatbázis feltöltése
pontos adatokkal, módosítások
átvezetése
kialakított adatbázis feltöltése
pontos adatokkal, módosítások
átvezetése
pénzügyi szabályzat szerint

Határidő
folyamatos
(szeptemberben
kiemelt feladat)
folyamatos
(szeptemberben
kiemelt feladat)
minden hónap
utolsó hete
2019. november
20.
2019. október 15.

munkavédelmi
felelős
óvodavezető

Áht / Számviteli tv. /
költségvetési szabályzat

2019. november

óvodavezető

szabályozás alapján egyeztetés a
fenntartóval

2019. október 15.
2019. december
15.
2019. április 15.

óvodavezető‐
helyettes

belső munkaruha szabályzat
szerint
229/2012. (VIII. 28.) Korm.
rendelet, NKt.
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Felelős
óvodavezető

óvodavezető

óvodavezető

Feladat

Érintett

Tartalom

leltározás

óvodavezető‐
helyettesek
óvodatitkár

leltározási szabályzat alapján

ebédmegrendelés, ‐ lemondás

óvodatitkár

belső szabályzat szerint

pályázatírás

Óvodavezető‐
helyettesek
munkaközösség‐vezető
fenntartó
(önértékelési)
munkaközösség‐vezető
óvodavezető
óvodatitkár

pedagógiai munkát, tárgyi és
személyi feltételeket segítő
projekt lehetőségek alapján

jogszabályfigyelés
személyi dossziék elkészítése,
karbantartása

jogtár
Nkt. 44.§ szerint
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Határidő
2019. június 15.
2019. december
31.

minden
nyitvatartási nap
aktuálisan

minden hónap
utolsó napja
folyamatos
(szeptemberben
kiemelt feladat)

Felelős
óvodavezető

óvodatitkár
óvodavezető

munkaközösség‐
vezető
óvodavezető

7. Személyi feltételek
Személyi feltételek

A pedagógiai munka feltételei ‐ Személyi feltételek ‐
Helyzetelemzés
BELSŐ TÉNYEZŐK
ERŐSSÉGEK
GYENGESÉGEK
Képzettségi mutatók
Kisegítő állomány: udvaros,
Külső előadók meghívása
karbantartó, takarító
Magas önképzési igény
Tagintézményben, székhelyen
Ped II fokozat megszerzése
kevés státusz feletti létszám
Informatikai kompetencia
LEHETŐSÉGEK
KORLÁTOK
státusz hiány
Részvétel online akkreditált
képzéseken
Pedagógus túlóra, helyettesítés
önkormányzati kiegészítés
finanszírozásának hiánya
státusz feletti létszámra
KÜLSŐ TÉNYEZŐK
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NEGATÍV

POZITÍV

Hogyan felel meg a humánerőforrás az intézmény képzési struktúrájának, pedagógiai értékeinek, céljainak?
Az intézmény rendszeresen felméri a szükségleteket, reális képpel rendelkezik a nevelő/ tanító munka humánerőforrás‐szükségletéről.
A humánerőforrás szükségletben bekövetkező hiányt, a felmerült problémákat idejében jelzi a fenntartó számára.

Kockázati tényezők a nevelési évben
Infrastruktúrához (humán erőforráshoz köthető)
‐ Kiégés
‐ Mentálhigiénés problémák gyakorisága

Jelentős magas bekövetkezési
valószínűségű
Mérsékelt, alacsony
bekövetkezési valószínűségű
Egyéb

A növekvő számú sajátos nevelésű igényű gyermek integrálása, és a BTMN‐es gyermekek fejlesztésének
biztosítása
A törvényi háttér folyamatos változásából adódó adminisztrációs feladatok

HUMÁN ERŐFORRÁS – CSOPORTBEOSZTÁSOK
Ssz.

Csoport
neve
Süni csoport
Breki
csoport
Nyuszi
csoport
Maci
csoport
Összesen:

Létszám
(fő)
26
26
26
26
104

Óvodapedagógus
Százszorszép Óvoda
Soczóné Jaszovszki Anikó
Tímárné Bula Edina
Hunya Imréné
Vinczéné Nagy Edit
Csapóné Giricz Irén
Látkóczki Éva
Cserenyecz Éva
Vaszkó Magdolna
8 fő
Margaréta Óvoda

Dajka

Pedagógiai
asszisztens

Tariné Somogyi Andrea
Hegedűs Anita
Molnár Mihályné

Dajkó Edit
Gyebnárné Tóth
Márta

Barna Klára
4 fő
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2 fő

1.

Mókus
csoport
2.
Katica
csoport
Összesen:
1.
2.
3.

1.

Szivárvány
csoport
Süni csoport
Napocska
csoport
Összesen:
Zümi
csoport
Összesen:
Intézményi
összesen:

24
20

Dinya Tünde Gizella
Losonczi Gabriella
Anka Vivien
Kunné Paróczai Tünde

Csentős Lajosné
Kakati Lajosné

Dajkó Edit

44
25
24
23

Csemetekert Óvoda
Gaál‐Véha Orsolya
Németné Bukva Magdolna
Hornok Ágnes
Nedróné Kurilla Katalin
Hunya Tamásné
Koloh Magdolna

Szabó Babett
Iványiné Bukva Katalin
Német Tamásné

72
9
11
231

Intézményi munkakörök, státuszok
Intézményvezető
Intézményvezető‐helyettes
Munkaközösség‐vezetők

Kakatiné
Sárhegyi Katalin

1 fő
Napraforgó Óvoda
Gulyásné Kádár Anna

19 fő

9 fő

Név
Kovács Péterné
Cserenyecz Éva
Hunya Imréné
Dinya Tünde Gizella
Németné Bukva Magdolna
Látkóczki Éva

Munkavégzés helye
Százszorszép Óvoda
Százszorszép Óvoda
Margaréta Óvoda
Csemetekert Óvoda
Százszorszép Óvoda
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3 fő

Óvodatitkár

Vaszkó Magdolna
Bótos Ildikó

Százszorszép Óvoda
Százszorszép Óvoda

A humán erőforrás fejlesztése
Gyakornok, hallgatók mentorálása
Céljaink:
 A mentorálási rendszer intézményi gyakorlatának továbbfejlesztése
 A fejlődést megfelelően támogató személyes mentor ‐ gyakornoki együttműködés
 A szakmai utánpótlás biztosítása
 Az önértékelések eredményeinek intézményi szintű hasznosítása, pld. becsatolásuk a mentori munkába
 szakmai párbeszéd elősegítése
Gyakornok
gyakornoki idő
Anka Evelin

Gyakornoki időszak

Szakmai mentor

első év

Losonczi Gabriella

A mentori támogatásunknak arra kell irányulnia, hogy változatos módszerek, pl. tanácsadás, oktatás, bemutatás, vita, stb. alkalmazásával ösztönözze a
pályakezdő kollégák szakmai fejlődését. A mentor elsődleges feladata a folyamatos fejlődés segítése; az intézményi beilleszkedés segítésén túl az
eredményes gyakornoki vizsgára történő elkészítés.
A mentorálás bevezető szakaszában a mentori támogató rendszer három területe:
Szakmai (módszertani ismeretek, tanulás‐tanítás kérdésekben) támogatás
Az óvoda pedagógiai célkitűzéseinek megismerése, gyakorlati megvalósítása
A munkakörhöz kapcsolódó követelmények ismerete
Személyes támogatás a szakmai identitás kialakulásában
Szakmai munkaközösségek munkájában történő személyes részvétel támogatása
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Bevonódás biztosítása az óvoda szakmai tevékenységeibe
Intézményi, szakmai közösségi beilleszkedés támogatása
Általános követelmények: a működési dokumentumok és jogszabályi rendelkezések megfelelő értelmezése
Bevonódás biztosítása az óvoda közösségi tevékenységeibe
Szervezeti feltételek
Milyen szervezeti kultúrája van az intézménynek, milyen szervezetfejlesztési eljárásokat, módszereket alkalmaz?
Az intézmény munkatársai gyűjtik és megosztják a jó tanulásszervezési és pedagógiai gyakorlatokat az intézményen belül és kívül.
Milyen az intézmény hagyományápoló, hagyományteremtő munkája?
Hogyan történik az intézményben a feladatmegosztás, felelősség‐ és hatáskörmegosztás?
Hogyan történik a munkatársak bevonása a döntés‐előkészítésbe (és milyen témákban), valamint a fejlesztésekbe?
Milyen az intézmény innovációs gyakorlata?
Az intézmény lehetőségeket teremt az innovációt és a kreatív gondolkodást ösztönző műhelyfoglalkozásokra, fórumokra.
A legjobb gyakorlatok eredményeinek bemutatására, követésére, alkalmazására nyitott a testület és az intézményvezetés
A pedagógiai munka feltételei ‐ Szervezeti feltételek
Helyzetelemzés
BELSŐ TÉNYEZŐK
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GYENGESÉGEK
Egyenlőtlen teherviselés,
feladatvállalás
Intézményi szintű kulturális‐ és
szabadidős program lehetősége
(évi egy alkalommal színház,
pedagógus nap)

LEHETŐSÉGEK
Intézményi szintű
továbbképzéseken,
konferenciákon való részvétel
Mentális egészségmegőrzés:
Mentálhigiénés nap; előadások,
tréningek biztosítása

KORLÁTOK
4 feladat‐ellátási helyen való
működés

NEGATÍV

POZITÍV

ERŐSSÉGEK
Szakmai munkaközösségek és
munkacsoportok működése
Törekvés arra, hogy „egy
nyelvet beszéljünk”
Telephely szintű csapatmunka
Tudásmegosztás
Intézményi szintű csapatmunka

KÜLSŐ TÉNYEZŐK

Szervezetfejlesztési tartalmak – események ‐ lehetőségek
Mentálhigiénés tréning nap

nevelés nélküli munkanap
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Óvodavezető

Tudásmegosztás ‐ A szakmatanuló
szervezeti kultúra kiépítése, megerősítése

8.

Intézményi gyakorlat szerint:
Székhely/telephely értekezleteken
Nevelőtestületi tanácskozásokon
Elektronikus megosztásokkal
Igény szerint

Óvodavezető és telephelyek vezetői

Tudásmegosztás ‐ Képző intézmények
hallgatói gyakorlati képzésének támogatása
a 2019/2020 nevelési évben is.
Az intézmény – ezen belül különösen az
Szakmai munkaközösségi foglalkozások,
telephely szintű óvónői értekezletek és
egyes telephelyek ‐ pedagógiai
megbeszélések, személyes szakmai
jövőképének/arculatának felülvizsgálata, a
PP szinten történő korrekciója.
beszélgetések.
Boldog Óvoda projekt kiterjesztése
Szakmai munkaközösségi foglalkozások
intézményi szinten
Az intézmény adományozási gyakorlata
Adományok gyűjtésének időszaka: adventi időszakban
Munkamódszer: Vezetői TEAM‐ foglalkozásokon szóban, valamint e‐mailben

Óvodavezető és telephelyek vezetői

Telephelyek vezetői

Munkacsoport vezető

Megbízások és reszortfeladatok
Ssz.

Feladat / terület
Mentor – a gyakornokok segítő
támogatása
Kapcsolattartás társintézményekkel,
szülőkkel, orvossal + képviselet
Polgármesteri Hivatal kapcsolattartó
Munkaközösség és munkacsoport vezető
Önértékelési csoportmegbízott

Százszorszép
Cs.É. H.I. L. É.

Margaréta
L.G.

Csemetekert
N.B.M.

Napraforgó

Cs.É. H.I.

D.T.

N.B.M.

G.K.A.

Óvodatitkár
V.M. CS.G.I.
L.É.
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G.K.A.

Ssz.

Feladat / terület
HACCP
Gyermekvédelem
Bábszínház, színház
Kirándulás ‐ Autóbusz
Úszás
Leltárfelelős
Főzőkonyha összekötő
Egészségügyi könyvek, foglalkozás‐
egészségügy
Egészségügyi doboz
Szertárfelelős

Százszorszép
CS.G.I.
CS.É.
H.I.
V.M.

Margaréta
Csemetekert
Óvodatitkár
D.T.
K.M.
D.T.
N.B.M.
D.T.
N.B.M.
D.T.
G.V.O.
Óvodatitkár
Óvodatitkár
Óvodatitkár
Óvodatitkár
L.G.

S.J.A.

K.M.

Napraforgó
G.K.A.
G.K.A.
G.K.A.
G.K.A.
G.K.A.
G.K.A.

G.K.A.

8. A Kormány és az oktatásért felelős miniszter által kiadott az Óvodai nevelés országos alapprogramban megfogalmazott elvárásoknak és a pedagógiai
programban megfogalmazott céloknak való megfelelés
Hogyan jelennek meg a Kormány és az oktatásért felelős miniszter által kiadott Óvodai nevelés országos alapprogram céljai a pedagógiai
programban?
Az intézmény folyamatosan nyomon követi a pedagógiai programjában foglaltak megvalósulását
A tervek nyilvánossága biztosított.
Hogyan történik a pedagógiai programban szereplő kiemelt stratégiai célok operacionalizálása, megvalósítása?

Pedagógiai program felülvizsgálata a módosított ONAP tartalmak tükrében
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ONAP aktuális tartalmai
2018. VII. 25‐től
III. AZ ÓVODAI NEVELÉS FELADATAI
Az óvodai nevelés általános feladatai
– az érzelmi, az erkölcsi és az értékorientált közösségi nevelés,

Igen

Rész‐
ben
x

x

Az egészséges életmód alakítása
– az egészséges életmód, a testápolás, a tisztálkodás, az étkezés,
különösen a magas cukortartalmú ételek és italok, a magas só‐ és
telítetlenzsír‐tartalmú ételek fogyasztásának csökkentése, a
zöldségek és gyümölcsök, illetve tejtermékek fogyasztásának
ösztönzése, a fogmosás, az öltözködés, a pihenés, a
betegségmegelőzés és az egészségmegőrzés szokásainak alakítása;
Az érzelmi, az erkölcsi és az értékorientált közösségi nevelés
3. Az óvoda a gyermek nyitottságára épít, és ahhoz segíti a
gyermeket, hogy megismerje szűkebb és tágabb környezetét, amely a
nemzeti identitástudat, a keresztény kulturális értékek, a
hazaszeretet, a szülőföldhöz és családhoz való kötődés alapja, hogy rá
tudjon csodálkozni a természetben, az emberi környezetben
megmutatkozó jóra és szépre, mindazok megbecsülésére.
IV. Az óvodai élet megszervezésének elvei
Az óvoda kapcsolatai
4. A Kárpát‐medence magyar nyelvű intézményei közötti oktatási tér
kialakítása érdekében az óvoda a külhoni magyar óvodákkal
kapcsolatépítésre törekszik, és – lehetőségei szerint – szakmai
kapcsolatot tart fenn.

x

x
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Nem

Javasolt tartalom, kiegészítés, megjegyzés stb.

ONAP aktuális tartalmai
2018. VII. 25‐től
V. Az óvodai élet tevékenységi formái és az óvodapedagógus
feladatai
Verselés, mesélés
2. A magyar gyermekköltészet, a népi, dajkai hagyományok, gazdag
és jó alkalmat, erős alapot kínálnak a mindennapos mondókázásra,
verselésre. A mese a gyermek érzelmi, értelmi, erkölcsi fejlődésének
és fejlesztésének egyik legfőbb segítője. A mese – képi és konkrét
formában, esetlegesen a bábozás és dramatizálás eszközeivel –
feltárja a gyermek előtt a külvilág és az emberi belső világ legfőbb
érzelmi viszonylatait, a lehetséges és megfelelő viselkedésformákat.
V. Az óvodai élet tevékenységi formái és az óvodapedagógus
feladatai
Verselés, mesélés
7. Az óvodában a 3–7 éves gyermekek életkori sajátosságaihoz
igazodóan a népi – népmesék, népi hagyományokat felelevenítő
mondókák, rigmusok, a magyarság történelmét feldolgozó
mondavilág elemei, meséi–, a klasszikus és a kortárs irodalmi
műveknek egyaránt helye van.
V. Az óvodai élet tevékenységi formái és az óvodapedagógus
feladatai
Rajzolás, festés, mintázás, kézi munka
1. A rajzolás, festés, mintázás, építés, képalakítás, a kézi munka, mint
az ábrázolás különböző fajtái, továbbá a műalkotásokkal, a
népművészeti elemekkel, szokásokkal, hagyományokkal, nemzeti
szimbólumokkal, az esztétikus tárgyi környezettel való ismerkedés is
fontos eszköze a gyermeki személyiség fejlesztésének. A gyermeki

Igen

Rész‐
ben
x

x

x
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Nem

Javasolt tartalom, kiegészítés, megjegyzés stb.

ONAP aktuális tartalmai
2018. VII. 25‐től
alkotás a belső képek gazdagítására épül. Törekedni kell a gyermeki
alkotások közösségi rendezvényen való bemutatására és a tehetségek
bátorítására.
V. Az óvodai élet tevékenységi formái és az óvodapedagógus
feladatai
A külső világ tevékeny megismerése
2. A gyermek, miközben felfedezi környezetét, olyan tapasztalatok
birtokába jut, amelyek a környezetben való, életkorának megfelelő
biztos eligazodáshoz, tájékozódáshoz szükségesek. Megismeri a
szülőföld, az ott élő emberek, a hazai táj, a helyi hagyományok és
néphagyományok, szokások, a közösséghez való tartozás élményét, a
nemzeti, családi és a tárgyi kultúra értékeit, megtanulja ezek
szeretetét, védelmét.”

Igen

Rész‐
ben

Nem

Javasolt tartalom, kiegészítés, megjegyzés stb.

x

Pedagógiai gyakorlati munkánk során a továbbiakban is fókuszálunk az Óvodai nevelés országos alapprogramjának alábbi „üzeneteire”:
Az eddigi gyakorlat továbbfejlesztése, értékmegőrzés
Anyanyelvi nevelés; a beszélő környezet, az óvodai nevelés egészében jelen van
Hátránycsökkentő szerep: Inkluzív (befogadó) pedagógiai szemlélet
Játék megerősítése, a szabad játék kitüntetett szerepe
Kompetenciafejlesztés, támogató differenciált nevelés
Érzelmi, erkölcsi és közösségi nevelés
A tevékenységekben megvalósuló tanulás: Az óvodai tanulás folyamatos, jelentős részben utánzásos, spontán és szervezett tevékenység mely a teljes
személyiség fejlődését támogatja. Projekt módszer alkalmazása, melyekbe a gyermeki igények beépülhetnek, a lebonyolítás menete nyílt, változó
idejű, a téma „mélyére ás”
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Iskolásítási tilalom: A gyermek az óvodáskor végén belép a lassú átmenetnek abba az állapotába, amelyben, majd az iskolában, az óvodásból iskolássá
szocializálódik.
Óvónő feltétlen jelenléte: Kulcsszereplő az óvodapedagógus, akinek személyisége
meghatározó a gyermek számára
Egészséges életmód igénye: Az egészség védelme, karbantartása tanítható. Egészségnevelési program kivitelezése
Környezettudatosság: a fenntartható fejlődés érdekében hangsúlyt fektetünk a környezettudatos magatartásformálás alapozására, alakítására
Mozgás megújulása: Egészségfejlesztő testmozgás → Az egyéni szükségletek és képességek ﬁgyelembe vétele minden gyermek számára biztosítandó
lehetőség. Törekedni kell a gyermekeket legjobban fejlesztő kooperatív mozgásos játékok alkalmazására
Nem várt feladatok a nevelési év folyamán – Jegyzetek a nevelési év során
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A munkaterv jogszabályi háttere
2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1100190.TV
A 2011. évi CXC. törvény végrehajtási rendeletei:
20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési‐oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1200020.EMM
229/2012. VIII.28.) Korm. Rendelet a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról
http://www.budapestedu.hu/data/cms150367/229_2012._VIII._28._Korm._rendeletet_a_nemzeti_koznevelesrol_szolo_torveny_vegrehajtasarol_M
K_12_112.pdf
363/2012. (XII. 17.) Korm. rendeletaz Óvodai nevelés országos alapprogramjáról
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1200363.KOR
2/2005. (III. 1.) OM rendeleta Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének irányelve és a Sajátos nevelési igényű tanulók iskolai
oktatásának irányelve kiadásáról
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A0500002.OM
1997. évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=99700031.TV&celpara=&dbnum=1
2015. évi CCXXIII. törvény egyes szociális, gyermekvédelmi, családtámogatási tárgyú és egyéb kapcsolódó törvények módosításáról
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1500223.TV&timeshift=20170101&txtreferer=A1100204.TV
326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény
köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1300326.KOR
277/1997. (XII. 22.) Korm. rendelet a pedagógus‐továbbképzésről, a pedagógus‐szakvizsgáról, valamint a továbbképzésben részt vevők juttatásairól és
kedvezményeiről
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=99700277.KOR
328/2011. (XII. 29.) Korm. rendeleta személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások és gyermekvédelmi szakellátások térítési díjáról és az
igénylésükhöz felhasználható bizonyítékokról
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1100328.KOR
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15/2013. (II. 26.) EMMI rendelet a pedagógiai szakszolgálati intézmények működéséről
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1300015.EMM
48/2012. (XII. 12.) EMMI rendelet a pedagógiai‐szakmai szolgáltatásokról, a pedagógiai‐szakmai szolgáltatásokat ellátó intézményekről és a
pedagógiai‐szakmai szolgáltatásokban való közreműködés feltételeiről
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1200048.EMM
13/2018. (VI. 14.) EMMI rendelet a 2018/2019. tanév rendjéről
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=208840.355465
Oktatási Hivatal:
Önértékelési kézikönyv óvodák számára. HARMADIK, JAVÍTOTT KIADÁS
https://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/unios_projektek/kiadvanyok/Onertekelesi_Kezikonyv_ovoda_1123.pdf
Országos tanfelügyelet. Kézikönyv óvodák számára. NEGYEDIK, JAVÍTOTT KIADÁS
http://www.vadviragovi.hu/images/doku/PSZE_ovodai_kezikonyv_1128‐%202017.pdf
Útmutató a pedagógusok minősítési rendszerében a Pedagógus I. és Pedagógus II. fokozatba lépéshez. ötödik, javított változat
https://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/unios_projektek/kiadvanyok/utmutato_a_pedagogusok_minositesi_rendszereben_5.pdf
KIEGÉSZÍTŐ ÚTMUTATÓ az Oktatási Hivatal által kidolgozott Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez felhasználói dokumentáció
értelmezéséhez Óvodai nevelés Negyedik, javított kiadás
https://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/pem/ovoda_negyedik.pdf
Kompetenciaelemzések és indikátorpéldák
https://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/pem/ovoda_k.pdf
ÚTMUTATÓ A MESTERPEDAGÓGUS FOKOZATOT MEGCÉLZÓ MINŐSÍTÉSI ELJÁRÁSHOZ harmadik, javított változat
https://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/unios_projektek/kiadvanyok/Mesterpedagogus_harmadik.pdf
A Mesevár Önkormányzat Képviselő‐ testületének vonatkozó önkormányzati rendeletei
www.mvar.hu
A Hófehérkés Óvoda működését szabályozó dokumentumok
www.hoferherkesovoda.hu
§
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Érvényességi rendelkezés:
A munkaterv a csatolt szülői vélemények és a nevelőtestületi elfogadást igazoló jegyzőkönyvvel együtt érvényes.
A dokumentum tartalmi elemeinek módosítására törvényi változás, valamint a nevelőközösség többségének javaslata alapján kerülhet sor.
LEGITIMÁCIÓS ZÁRADÉK
I. Készítette Kovács Péterné intézményvezető
Kelt: ……………………………………………………..

Ph

II. az óvoda munkatervében foglaltakkal kapcsolatosan magasabb jogszabályban biztosított véleményezési jogát korlátozás nélkül gyakorolta és a
dokumentumról véleményt alkotott:
III. Az óvodában működő alkalmazottak közössége:
Kelt: ……………………..

…….………………………………………
alkalmazottak közössége nevében
IV. Az óvodában működő Szülők Közössége
…………………………………………………
Szülők Közössége elnöke

Kelt: …………………….. .

V. Az óvoda 2019/2020 nevelési évre szóló munkaterve
a fenntartó EGYETÉRTÉSÉT MEGADTA. a …./2019. (….) számú határozatával.
Kelt: …………………….. .
……..………………………………………………
fenntartó képviseletében
VI. Az óvoda nevelőtestületeát nem ruházható jogkörében a 2018/2019 nevelési évre szóló munkatervét ……………………………. napján tartott
határozatképes ülésén a …./2018. (…...) számú határozatával, 100 %‐os igenlő szavazattal ELFOGADTA.
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Az elfogadás tényét a nevelőtestület tagjai a csatolt jegyzőkönyvben hitelesítő aláírásukkal tanúsítják.
Kelt: ……………………..
…………………………………….…………….
a nevelőtestület nevében név
aláírás
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5. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
Az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
2019. november 19-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező bizottság:

A Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjrendszer helyi támogatására
beérkezett pályázatok elbírálása
Omiliákné Csikós Anikó
Toldi Balázs polgármester
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 338/2019. (IX. 26.) Gye. Kt. határozatával csatlakozott a
Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjrendszer 2020. évi fordulójához. A pályázat rögzítésének és az
önkormányzathoz történő benyújtásának határideje 2019. november 5. volt.
Az ösztöndíjpályázat „A” típusára a már felsőoktatásban résztvevő, hallgatói jogviszonnyal rendelkezők
pályázhattak.
Határidőre 23 db „A” típusú pályázatot nyújtottak be. A benyújtott pályázatok feldolgozását követően megállapítható,
hogy a pályázati kiírásban szereplő feltételeknek 21 db pályázat felelt meg. 2 pályázat esetében magasabb az egy
főre jutó jövedelem, így az elutasításra kerül.
Az ösztöndíjpályázat „B” típusára a 2019/2020-as tanévben érettségiző, vagy már érettségizett, de felsőoktatási
intézménybe felvételt még nem nyert tanulók pályázhattak. Amennyiben felvételt nyernek felsőoktatási intézménybe
és megfelelnek a pályázati kiírásnak, akkor folyósítható számukra a pályázati támogatás. Határidőre nem érkezett
„B” típusú pályázat.
3 pályázó csak a pályázat rögzítését tette meg, az önkormányzathoz nem került benyújtásra a pályázat. Esetükben a
pályázat érvénytelenségéről szükséges döntést hozni.
A beérkezett „A” típusú pályázatok az előzetesen kialakított és elfogadott szempontrendszer szerint kerültek
pontozásra. Az alábbi táblázatban láthatóak az egyes pályázatokhoz (egyedi azonosító) tartozó elért pontok.
Ssz.

azonosító
1BURSA-2020-A-12597
2BURSA-2020-A-13954
3BURSA-2020-A-16806
4BURSA-2020-A-17065
5BURSA-2020-A-17670
6BURSA-2020-A-3561
7BURSA-2020-A-4484
8BURSA-2020-A-11530
9BURSA-2020-A-1383
10BURSA-2020-A-1412
11BURSA-2020-A-1473
12BURSA-2020-A-1517
13BURSA-2020-A-6617
14BURSA-2020-A-0675
15BURSA-2020-A-0986
16BURSA-2020-A-11666
17BURSA-2020-A-0714
18BURSA-2020-A-5946
19BURSA-2020-A-15255
20BURSA-2020-A-0977
21BURSA-2020-A-3790

elért pontszám

17 pont
17 pont
15 pont
15 pont
15 pont
14 pont
14 pont
14 pont
13 pont
13 pont
13 pont
13 pont
13 pont
12 pont
12 pont
12 pont
11 pont
11 pont
10 pont
9 pont
9 pont

A benyújtott pályázatok a Közigazgatási Osztályon megtekinthetők.
A települési önkormányzat a beérkező pályázatokról szóló döntését 2019. december 5-ig az EPER Bursa
rendszerben rögzíti, majd 2019. december 6-ig a döntési listákat megküldi az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő
részére, valamint az önkormányzat hirdetőtábláján és a helyben szokásos egyéb módon köteles nyilvánosságra
hozni a támogatások összesített adatait.
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Az Általános Szerződési Feltételek szerint az önkormányzat évente egyszer jogosult és köteles felülvizsgálni a
korábban megállapított „B” típusú ösztöndíjasok szociális rászorultságát, és amennyiben a vizsgálat során kiderül,
hogy az ösztöndíjas szociális rászorultsága már nem áll fenn, az önkormányzat megszüntető határozattal
visszavonhatja a megítélt támogatást. Mivel az elmúlt években nem került „B” típusú pályázat benyújtásra,
megállapításra így nem került sor felülvizsgálatra.
A megállapított ösztöndíjak a 2020. évi költségvetést az alábbi összeggel terhelnék:
Az „A” típusú pályázatra jelentkezők támogatási összege:
- 2020. január 31. napjáig 21fő x 5hó x 5.000,-Ft=525.000,-Ft
- 2020. augusztus 31. napjáig 21fő x 5hó x 5.000,-Ft=525.000,-Ft
Összesen: 1.050.000,-Ft
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, szíveskedjen az előterjesztést megtárgyalni és azt a döntési javaslat szerint
elfogadni.
Döntéshozói vélemények
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
1. döntési javaslat
"Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjpályázat 2020. évi fordulójában támogatott pályázatok"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Pénzbeni támogatások
Az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Bursa Hungarica ösztöndíjpályázat 2020. évi fordulójában
az „A” típusú pályázatok közül az alábbi pályázókat részesíti támogatásban 5.000,- Ft/fő/hó összegben:
Ssz.

azonosító
1BURSA-2020-A-12597
2BURSA-2020-A-13954
3BURSA-2020-A-16806
4BURSA-2020-A-17065
5BURSA-2020-A-17670
6BURSA-2020-A-3561
7BURSA-2020-A-4484
8BURSA-2020-A-11530
9BURSA-2020-A-1383
10BURSA-2020-A-1412
11BURSA-2020-A-1473
12BURSA-2020-A-1517
13BURSA-2020-A-6617
14BURSA-2020-A-0675
15BURSA-2020-A-0986
16BURSA-2020-A-11666
17BURSA-2020-A-0714
18BURSA-2020-A-5946
19BURSA-2020-A-15255
20BURSA-2020-A-0977
21BURSA-2020-A-3790

elért pontszám

17 pont
17 pont
15 pont
15 pont
15 pont
14 pont
14 pont
14 pont
13 pont
13 pont
13 pont
13 pont
13 pont
12 pont
12 pont
12 pont
11 pont
11 pont
10 pont
9 pont
9 pont

A támogatási összeg félévente egy összegben kerül átutalásra az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő Bursa
Hungarica számlájára.
Az „A” típusú pályázók támogatása a 2020-as költségvetési évben:
- 2020. január 31. napjáig 21fő x 5hó x 5.000,-Ft=525.000,-Ft
- 2020. augusztus 31. napjáig 21fő x 5hó x 5.000,-Ft=525.000,-Ft
Összesen: 1.050.000,-Ft
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
2. döntési javaslat
18

"Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjpályázat 2020. évi fordulójában "B" típusú pályázat eredménytelenné
nyilvánítása"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: ÁLTALÁNOS ÜGYEK
Az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Gyomaendrőd Város Önkormányzata által meghirdetett
Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjpályázat 2020. évi fordulójában a „B” típusú ösztöndíjpályázatát
eredménytelennek nyilvánítja, mivel határidőre pályázat nem érkezett.
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
3. döntési javaslat
"Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjpályázat 2020. évi fordulójában érvénytelennek minősített pályázatok"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: ÁLTALÁNOS ÜGYEK
Az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjpályázat 2020.
évi fordulójában az alábbi pályázatokat érvénytelennek nyilvánítja, mert a pályázatok az elektronikus regisztrációt
követően nem kerültek benyújtásra papíralapon (mellékletekkel együtt) az önkormányzathoz:
BURSA-2020 -B-0068
BURSA-2020 -B-0227
BURSA-2020 -A-7486
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
4. döntési javaslat
"Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjpályázat 2020. évi fordulójában elutasított pályázatok"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: ÁLTALÁNOS ÜGYEK
Az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjpályázat 2020.
évi fordulójában az alábbi pályázatokat elutasítja, mivel az egy főre jutó havi jövedelem meghaladja a pályázati
kiírásban meghatározott jövedelemhatárt – 85.500,-Ft.
BURSA-2020 -A-0557
BURSA-2020 -A-12156
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
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6. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
Az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
2019. november 19-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező bizottság:

Az önkormányzat és intézményei 2019. évi háromnegyed éves pénzügyi
beszámolója
Szilágyiné Bácsi Gabriella osztályvezető, Tóthné Gál Julianna
Toldi Balázs polgármester
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság,
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság, Ügyrendi,
Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 4/2019. (II. 15.) önkormányzati rendeletével fogadta el
a város 2019. évi költségvetését. Jelen előterjesztésben beszámolunk az önkormányzat és intézményei 2019. év
háromnegyed éves 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

154724
19660

Telj / a mód. Ei % ban
64,09
66,46

436083
761608

693618
833631

519081
666125

74,84
79,91

1469467

1798218

1359590

75,61

681928
595599
18773

666614
575984
19773

305773
292619
12454

45,87
50,80
62,98

1296300

1262371

610846

48,39

152071
2917838
427044

643687
3704276
455536

0
1970436
329241

0,00
53,19
72,28

35218

35218

100,00

396940

396940

100,00

4591970

2731835

59,49

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
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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
járulékkiadásához tényleges teljesítés csak 6 hónaphoz kapcsolódik, a felhasználás mértéke 60%. 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 34 millió Ft, azaz időarányos alatti felhasználás történt.
A dologi kiadásoknál a teljesítés 75%-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 81%-a volt a vizsgált időszakban. A
Liget Fürdő Nonprofit Kft. szeptember végéig igénybe vette a működési kiadásainak finanszírozására
betervezett 47 millió Ft-ot teljes egészében. 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 1.600 E Ft volt. Az ebben az időszakban megfizetett hulladékgazdálkodási, vízgazdálkodási és
kistérségi hozzájárulás összege 3.062 ezer Ft. A 2018. évi közfoglalkoztatási programelemekhez kapcsolódó
visszafizetési kötelezettség összege: 1.723 E Ft. A segélyekre megtervezett keretből 35.259 ezer Ft került
felhasználásra, 53% a felhasználás mértéke.
A tervezett felújításokból közel 306 millió Ft értékű munka valósult meg:
Nagylaposi bolt polcrendszer felújítása 177 ezer Ft
Endrődi orvosi rendelő energetikai korszerűsítése 38.462 ezer Ft
Kis Bálint Általános Iskola energetikai korszerűsítése 43.744 ezer Ft
Belvíz elvezetés Csókás-zug 52.725 ezer Ft + fordított áfa
Belvíz elvezetés Fűzfás-zug 53.393 ezer Ft + fordított áfa
Sóczó-zugi hulladéklerakó felújítása 186 ezer Ft
Endrődi városrész rehabilitációja 43.552 ezer Ft
Gyomai városrész rehabilitációja 6.350 ezer Ft
Kállai Ferenc Kulturális Központ felújítása 914 ezer Ft
Dobó utcai rézsű helyreállítása 39.745 ezer Ft + fordított áfa
Blaha úti óvoda felújítása 24.455 ezer Ft (egyenes és fordított áfa)
Szivárvány bölcsőde és óvoda nyílászáró csere 2.005 ezer Ft
Hantoskerti szivornya felújítása 229 ezer Ft
A tervezett beruházások 293 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 71.701 ezer Ft + fordított áfa
Öregszőlő külterületi útépítés 43.279 ezer Ft
Belvízelvezetés kiépítése Kodály-Hídfő utca között 46.619 ezer Ft + fordított áfa
Piac korszerűsítése 47.492 ezer Ft
Rakodógép vásárlása 381 ezer Ft
Közvilágítási hálózat bővítése 3.594 ezer Ft
6 db fűnyíró és sövényvágók vásárlása 792 ezer Ft
PC, monitor, kávéfőző vásárlás 521 ezer Ft
Wodianer téri támfalra pad felépítmény 103 ezer Ft
Kamera, vadkamera elhelyezés, mobiltelefon vásárlás 1.421 ezer Ft
3. számú fogorvosi körzet minimum feltételeinek biztosításához tárgyi eszköz beszerzés és
információs pult vásárlása 10.931 ezer Ft
Endrődi háziorvosi rendelő kamerarendszer és klíma felszerelése 959 ezer Ft
Spray park végszámla 6.559 ezer Ft
Csúszdarendszer vásárlása szállítással, szétszereléssel 14.455 ezer Ft
Liget Fürdőbe 5 db szivattyú vásárlása 1.508 ezer Ft
Vízitúra megállóhely kialakítása 16.109 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
Polgárvédelmi bázis garázsépület alapozási munkái és csatorna bekötés 192 ezer Ft
Fő úti gyógyszertár redőny vásárlás és felszerelés 883 ezer Ft
Közfoglalkoztatás eszköz beszerzések 695 ezer Ft
Hősök út 56. társasház terv 3.499 ezer Ft
Támogatás értékű felhalmozási kiadás és pénzeszköz átadás összege 12.454 ezer Ft, melyből 990 ezer
Ft a Lapátos pályázathoz kapcsolódó visszautalt támogatás összege, 13 ezer Ft a KÖFOP-1.2.1 VEKOP
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pályázat visszautalt támogatása, 1.264 ezer Ft a GYFC részére átadott támogatás az öltözők felújításához, a
Környezetvédelmi alapból kiutalt támogatás összege 3.100 ezer Ft, 100 ezer Ft összegben nyújtott az
Önkormányzat szennyvíz-bekötési támogatást, illetve megtörtént a Gyermekliget Nonprofit Kft-vel a bölcsőde
építés önerejének elszámolása 6.987 ezer Ft összegben.
Az Önkormányzat magyar államkötvényt vásárolt 396.940 ezer Ft névértéken.
A bevételek alakulását az alábbi táblázat szemlélteti:
Bevételek alakulása:
Megnevezés
Eredeti ei.
Intézményi működési
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

97421

Módosított ei.

230245

Teljesítés

adatok E Ft-ban
Telj. / Mód. Ei %-ban
210792
91,55

448000
307509

448000
291945

484806
186147

108,22
63,76

927560

1103060

878579

79,65

1780490

2073250

1760324

84,91

129949

934780

533923

57,12

129949

934780

533923

57,12

1434443

1583940

1583940

100,00

3344882

4591970

3878187

84,46

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 a betervezett összeget meghaladóan teljesültek, ezen belül a
vagyoni típusú adóbevétel 91%-ban, a termékek és szolgáltatások adói pedig 115%-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 111%-ban (közel 344 millió Ft) teljesült a vizsgált időszakban.
A támogatás értékű működési bevételek és az államháztartáson kívülről működési célra átvett
pénzeszközök, kölcsönök visszatérítése 64%-ban teljesültek. Itt jelenik meg a Start mintaprogramra és az
egyéb közfoglalkoztatásra járó támogatás 117.850 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 és a 2019. I. negyedévi költségeihez elutalta a bekért kiegészítés összegét 11.855 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 525 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 534
millió Ft összegben teljesültek. Itt jelenik meg a Belvíz IX. projektre megítélt plusz támogatás 19.727 ezer Ft
összegben, a Rózsahegyi Iskola sportudvar kialakítására elnyert 16.655 ezer Ft összegű támogatás, 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 16.108 ezer
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Ft összegű rész támogatásának összege. Ingatlan értékesítéséből 22.200 ezer Ft realizálódott, kisértékű
tárgyi eszköz értékesítésből 39 ezer Ft, továbbá a lakosság részéről megfizetett út érdekeltségi hozzájárulás,
a lakás-és, belvíz kölcsön törlesztések 1.268 ezer Ft összege és Vitéz Váry József 2.000 ezer Ft összegű
adománya. 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
Eredeti ei.
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

adatok E Ft-ban
196839
40718

Módosított ei.

215019
44008

Teljesítés

158885
31896

Telj / a mód. Ei % ban
73,89
72,48

45989
0

45872
76

28572
41

62,29
53,95

283546

304975

219394

71,94

0
283546

635
305610

170
219564

26,77
71,84

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 72%-a került felhasználásra. Az Európai Parlamenti
választásokhoz kapcsolódóan kifizetett bérjellegű juttatás összege 4.288 E Ft, a hozzá kapcsolódó kifizetett
járulék összege 843 E Ft.
A dologi és egyéb folyó kiadások teljesítése a CLLD projekt nélkül, kis mértékben időarányos alatti (65%)
felhasználást mutat. A projekt dologi kiadásainak finanszírozására 4.937 E Ft került beépítésre, melyből
bruttó 2.100 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 170 ezer Ft jelentkezett kiadásként a vizsgált időszakban, irattári polcok és egyéb
kisértékű tárgyi eszközök 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

adatok E Ft-ban
2526

Módosított ei.

2526

Teljesítés

2297

Telj. / Mód. Ei %-ban
90,93

260
11197

260
6464

229
7108

88,08
109,96

0

11197

11378

101,62

1855

594

594

100,00

267708

284569

209998

73,80
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Bevételek összesen

283546

305610

231604

75,78

A közhatalmi bevételeknél igazgatási szolgáltatási díjbevételek és bírságbevételek realizálódtak.
Az intézményi működési bevételek tartalmazzák a továbbszámlázott és a bérleti díj bevételek összegét,
valamint 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 5.444 E Ft és a nyári diákmunkára utalt 1.627 E Ft támogatási
összegek.
A felhalmozási célú támogatás értékű bevétel között megjelenő 11.378 E Ft a CLLD projekthez
kapcsolódó támogatás összege.
Az irányító szervtől kapott támogatás kismértékben az időarányos alatt teljesült.
Határ Győző Városi Könyvtár
Kiadások alakulása:
Megnevezés
Személyi juttatások
Munkaadót terhelő
járulékok
Dologi kiadás
Működési kiadás
Felhalmozási kiadás
Kiadások
mindösszesen

adatok E Ft-ban
Eredeti ei.

14143
2702

Módosított ei.

17553
34398
2100
36498

18017
3457

Teljesítés

19051
40525
2100
42625

Telj / a mód. ei. % ban
13220
73,38
2225
64,36
13796
29241
114
29355

72,42
72,16
5,43
68,87

A Könyvtár általános működését elemezve megállapítható, hogy a személyi juttatások és a munkaadót
terhelő járulékok teljesülése az időarányos alatt teljesült, melynek oka, hogy az egyszeri jellegű kifizetések,
mint a jubileumi jutalom, és az egyszeri keresetkiegészítés az év hátralévő időszakában kerül kifizetésre. 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 72 %, időarányos alatti a felhasználás mértéke:
A Könyvtár állománygyarapításra a betervezett 2.717 ezer Ft-ból 1.822 ezer Ft-ot használt fel, azaz a
keret 67 %-át. A könyvek, folyóiratok beszerzése az igényekhez igazodva történik annak tükrében,
hogy a felhasználás év végén nem haladhatja meg a rendelkezésre álló keretet.
A könyvtári szolgáltatásoknál a közüzemi díjak az előirányzott keretösszeg alatt, 42 %-on teljesültek.
A lapkiadásra betervezett keret (4.400 ezer Ft) 85,6 %-a került felhasználásra a vizsgált időszakban.
Bevételek alakulása:
Megnevezés
Eredeti ei
Intézményi műk.
bevételek
Működési célú
támogatás értékű
bevétel
Előző évi maradvány
igénybevétele
Irányító szervtől kapott
támogatás
Bevételek összesen

adatok E Ft-ban
600

Módosított ei.

600

Teljesítés

1007

Telj. / Mód. Ei %-ban
167,83

0

4210

3672

87,22

431

1899

1899

100,00

35467

35916

25748

71,69

36498

42625

32326

75,84

Az intézmény saját bevételei között a könyvtári szolgáltatásnyújtás tervezett bevétele 200 ezer Ft, a
teljesítés közel háromszorosa, azaz 571 ezer Ft. A hirdetésekből származó bevétel összege 397 ezer Ft,
közel azonos a 2019. évre betervezett 400 ezer Ft összegű előirányzattal.
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A közfoglalkoztatottak finanszírozására leutalt támogatás összege 3.672 ezer Ft.
Az irányító szervtől kapott támogatás felhasználása kissé az időarányos alatti 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.

24298
4739

Teljesítés

18281
3174

Telj / a mód. Ei. % ban
75,23
66,98

12415
32457

24400
53437

20504
41959

84,03
78,52

500
2000
2500

1800
0
1800

1300
0
1300

72,22
0
72,22

34957

55237

43259

78,32

Az intézmény egészénél a bérek és járulékainak teljesítése az időarányossal közel azonosan alakult.
Jogszabály alapján az intézmény közalkalmazottai részére beépítésre és időarányosan kifizetésre is került a
kulturális illetménypótlék havonta esedékes összege. Az EFOP-os projekt terhére kifizetett bérköltség
összege 1.590 ezer Ft volt.
A dologi kiadásoknak a 84 %-a került felhasználásra. Ez részben azzal is indokolható, hogy a nyár
folyamán lezajlott városi rendezvények (Sajt és Túrófesztivál, a Nemzetközi Halfőző Verseny, a Főtéri
Sokadalom, és az Augusztus 20.-i rendezvény) betervezett előirányzata teljes egészében felhasználásra
került. Az intézmény pályázatot nyújtott be tárgyi eszköz beszerzésre és programok megvalósítására a CLLD
projektre. A döntés, illetve a megnyert támogatási összeg utalása még nem történt meg, viszont a programok
megvalósítása folyamatos volt a vizsgált időszakban is. 1.535 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:
Megnevezés
Eredeti ei.
Intézményi műk.
bevételek
Működési célú
támogatás értékű
bevétel
Előző évi maradvány
igénybevétele
Irányító szervtől kapott
támogatás
Bevételek összesen

adatok E Ft-ban
6770

Módosított ei.

11064

Teljesítés

Telj. / Mód. Ei. %-ban
8507
76,89

0

6790

5733

84,43

0

923

923

100,00

28187

36460

32963

90,41

34957

55237

48126

87,13

Az intézményi saját bevételek az időarányos körül teljesültek. Az intézmény által nyújtott szolgáltatásokból
6.770 E Ft bevétellel terveztünk, melyből a vizsgált időszakban 4.436 E Ft realizálódott, a terv 66 %-a. A sajt
és túrófesztiválhoz kapcsolódóan 3.500 E Ft bevétellel terveztünk, melyből a vizsgált időszakban 3.277 ezer
Ft bevétel folyt be. A Halfőző Verseny saját bevétele 794 E Ft volt.
A működési célú támogatásértékű bevételek között realizálódott a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó 4.505
ezer Ft összegű támogatás, és a nyári diákmunka 1.228 ezer Ft támogatása.
Az irányító szervtől igénybevett támogatás összege az időarányost meghaladva teljesült, (90,41 %) ami
azzal indokolható, hogy a rendezvényekre biztosított támogatás összege teljes mértékben felhasználásra
került, illetve a CLLD projekt támogatási összege még nem érkezett meg az intézményhez. A projekttel
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kapcsolatos kiadások felhasználása 2.815 E Ft, melyet a saját költségvetéséből kellett az intézménynek
kigazdálkodnia. Amennyiben a CLLD projekt támogatása nem érkezik meg az intézmény bankszámlájára, az
év hátralévő részében a gazdálkodás fokozott figyelmet igényel annak érdekében, hogy plusz önkormányzati
kiegészítő támogatás biztosítására ne kerüljön sor.

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.

20239
3924

Teljesítés

14416
2522

Telj / a mód. Ei. % ban
71,23
64,27

8938
28283

9954
34117

6310
23248

63,39

2540
2540

3862
3862

1348
1348

34,90
34,90

30823

37979

24596

64,76

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,
melyre a támogatást az állam biztosítja a kulturális területen dolgozó közalkalmazottak részére.
A dologi kiadások teljesítése 63,39 %.Az alacsony teljesítés oka egyrészt, hogy a szolgáltatási kiadások
teljesítése 67 %, a készletbeszerzéseknél pedig a teljesítés a tervezetthez képest 40 %. Rendezvényekhez
kapcsolódóan a CLLD pályázat elbírálása és a támogatási szerződés megkötése jelenleg is folyamatban
van, a pályázattal kapcsolatosan kiadás nem jelentkezett az intézménynél.
Bevételek alakulása:
Megnevezés
Eredeti ei.
Intézményi műk.
bevételek
Működési célú
támogatás értékű
bevétel
Előző évi maradvány
igénybevétele
Irányító szervtől kapott
támogatás
Bevételek összesen

adatok E Ft-ban
6796

Módosított ei.

7046

Teljesítés

5303

Telj. / Mód. Ei. %-ban
75,26

0

4460

4062

91,08

0

1374

1374

100,00

24027

25099

20254

80,70

30823

37979

30993

81,61

Az intézményi saját bevételek időarányosan teljesültek. A Tájháznál 920 ezer Ft realizálódott, a Népháznál
546 ezer Ft, továbbá a Turisztikai pályázat projektelemei közül a szálláshely bevétel összege 3.166 ezer Ft,
a Sütőházé 261 ezer Ft, a Bárkáé 410 ezer Ft.
A működési célú támogatásértékű bevétel soron a közfoglalkoztatott alkalmazásához kapcsolódó
támogatás 3.153 ezer Ft, továbbá a nyári diákmunka támogatás 909 ezer Ft összege jelenik meg.
Az irányító szervtől igénybe vett támogatás 80,7 %.

Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Kistérségi Óvoda
Kiadások alakulása:

adatok E Ft-ban
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Megnevezés
Személyi juttatások
Munkaadót terhelő
járulékok
Dologi kiadás

Eredeti ei.

Működési kiadások
összesen
Beruházások
Felújítások
Felhalmozási kiadás
összesen
Kiadások
mindösszesen

106916
21563

Módosított ei.

113842
22796

Teljesítés

83174
16438

Telj / a mód. Ei. % ban
73,06
72,11

14269
0
142748

18686
179
155503

12226
0
111838

65,43
0
71,92

1395
3580
4975

2521
0
2521

2409
0
2409

95,56
0
95,56

147723

158024

114247

72,30

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 kiadások teljesítése 65%. A csárdaszállási telephelyen 78 % (a vásárolt élelmezésre betervezett
keretnek a 70%-a felhasználásra került), a gyomaendrődi óvodákban 64% volt a vizsgált időszakban a
felhasználás mértéke. Az alacsonyabb teljesítés a szakmai tevékenységet segítő szolgáltatásoknál és a
közüzemi díjaknál mutatkozik, mely a szezonális jelleg miatt év végéig felhasználásra kerül. A karbantartási
kiadások között került elszámolásra a Jókai úti épület külső és belső festése, a padlócsere, udvari fajátékok
javítása, fénymásoló üzemeltetés díja stb.
A beruházások között fészekhinta, mászóvár, fektető ágyak, hőálló irattároló, öltöző bútor és egyéb
kisértékű tárgyi eszköz beszerzés valósult meg 2.409 ezer Ft értékben.
Bevételek alakulása:

adatok E Ft-ban

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

0

Módosított ei.

78

Teljesítés

132

Telj. / Mód. Ei %-ban
169,23

0

4064

3476

85,53

0

1296

1296

100,00

147723

152586

112678

73,85

147723

158024

117582

74,41

Az intézmény működési bevétele a biztosító által fizetett kártérítés összegét, közvetített szolgáltatás értékét
és kamatbevételt tartalmaz.
A működési célú támogatásértékű bevétel soron a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó támogatás 758 ezer
Ft összege, és a nyári diákmunka támogatásának 2.718 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

adatok E Ft-ban
Eredeti ei.

82817
17566

Módosított ei.

98882

82817
17566
111532
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Teljesítés

Telj / a mód. Ei. % ban
61513
74,28
12107
68,92
82144

73,65

Működési kiadások
összesen
Beruházások
Kiadások
mindösszesen

199265

211915

155764

73,50

26500
225765

26500
238415

284
156084

1,07
65,45

Az intézményben a személyi juttatások és a járulékok a vizsgált időszakban közel időarányosan
teljesültek.
A dologi kiadások 74 %-on teljesültek.
Beruházásokra a vizsgált időszakban 284 ezer Ft-ot költött az intézmény, orvosi eszközök beszerzése
valósult meg.
Bevételek alakulása:

adatok E Ft-ban

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

3278

Módosított ei.

3278

Teljesítés

2307

Telj. / Mód. Ei %-ban
70,38

181825

181825

141469

77,81

17318

27629

27629

100,00

23344

25683

5116

19,92

225765

238415

176521

74,04

A betervezett intézményi működési bevétel teljesítése 70%, 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 20% alatti volt.

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

adatok E Ft-ban
Eredeti ei.

34721
6683

Módosított ei.

37016
7132

Teljesítés

27474
5070

Telj / a mód. Ei. % ban
74,22
71,09

9568
0

10731
7

6620
7

61,69
100,00

50972

54886

39171

71,37

596
596

596
596

91
91

15,27
15,27

51568

55482

39262

70,77

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 62 %. Az időarányos teljesítéstől alacsonyabb a felhasználás a közüzemi
díjaknál, a kommunikációs szolgáltatásoknál, és a készletbeszerzéseknél. A szakmai tevékenységet segítő
szolgáltatások teljesítése 80 %, itt kerül elszámolásra a pszichológiai szolgáltatás és az ügyvédi munkadíj,
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továbbá a pályázatokkal kapcsolatosan megszervezett szakmai előadások díja.
A 7 ezer Ft összegű működési célú visszatérítendő támogatás a „Segíteni jöttünk EFOP-3.2.9-201600048” pályázat elszámolásához kapcsolódik.
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

Telj. / Mód. Ei. %-ban
120
60,00

900

3377

3017

89,34

2357

4096

4096

100,00

48311

47809

35162

73,55

51568

55482

42395

76,41

Az intézmény működési bevételei között kamatbevétel és az EFOP-os projekthez kapcsolódóan
szolgáltatási bevétel jelenik meg.
A támogatás értékű bevételek között a közfoglalkoztatáshoz leutalt 2.117 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
Munkaadót terhelő
járulékok
Dologi kiadás
Beruházások
Működési kiadások
össz.

Eredeti ei.

Módosított ei.

adatok E Ft-ban
Teljesítés

363 380
74 814

409 405
82 478

315 114
61 357

Telj / a mód. Ei %
ban
76,7
74,4

230 597
0
668 791

228 520
1 778
722 182

170 225
1 218
547 913

74,4
68,5
75,9

Az intézménynél a személyi juttatások és a hozzá kapcsolódó járulékok 1,7% -os mértékű túllépést
mutatnak, mely a szociális ágazati pótlék, kompenzáció torzításából adódik. A teljesítésben már az 1-9
hónap alatt kifizetésre kerülő ágazati pótlékok teljesítése lekönyvelésre került, míg az az előirányzatokba a
kompenzáció még nem, az ágazati pótlék is csak 1-6 hóra került beépítésre. Ha ezek a tételek kiemelésre
kerülnek az előirányzatokból és a teljesítésből is, akkor a személyi juttatás és járulékainak kifizetése a
tervezett szintnek megfelelően arányt mutatja a vizsgált időszakban.
A dologi és egyéb folyó kiadások a tervezett szintnek megfelelően kerültek teljesítésre a háromnegyed v
során.
Bevételek alakulása:
Megnevezés
Intézményi műk.
bevételek

adatok E Ft-ban
Eredeti ei.
263 886

Módosított ei.
263 886
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Teljesítés Telj. / Mód. Ei %-ban
206 895
78,4

Közhatalmi bevételek
Támogatás értékű
műk. bevétel
Előző évi maradvány
Irányító szervtől kapott
támogatás
Bevételek összesen

0
0

0
19 398

0
19 398

0
100

0
404 905

3 648
435 249

3 648
324 059

100
74,4

668 791

722 182

554 000

76,7

Az intézmény működési bevételei az egyes jogcímeken közel a tervezett szinten alakultak, az idős otthoni
ellátás jogcímen a tervezett szintet meg is haladja a befolyt bevétel, mely az előre láthatónál magasabb
fizetőképességnek köszönhető. A többletbevételt az idősotthonainkban 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.
Amennyiben lehetőség lesz rá, az elmaradt karbantartási feladatokat is megvizsgáljuk és év végéig
törekszünk a többletbevétel ezirányú felhasználására.
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 a tervezett szinten alakult a vizsgált időszakban.

Önkormányzati összegzés, kitekintés:
2019. október 30.-án az önkormányzat főszámláján 499 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:
a folyamatban lévő TOP-os és egyéb önkormányzati pályázatok önerejének alakulása
a betervezett beruházások, felújítások megvalósulása
a gazdasági társaságok gazdálkodásának alakulása
intézményeink finanszírozási helyzetének alakulása
az eredeti költségvetésbe be nem tervezett többlet kötelezettségvállalások alakulása
mind az intézmények, mind az önkormányzat életét, gazdálkodását befolyásoló előre nem tervezhető,
váratlan események.
Az év hátralevő részéig 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
háromnegyed éves gazdálkodásának alakulását bemutató beszámolót elfogadni.
Döntéshozói vélemények
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
Döntési javaslat
"2019. év háromnegyed éves pénzügyi beszámoló elfogadása"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Költségvetés, zárszámadás
Az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja az Önkormányzat és intézményei 2019.
háromnegyed éves gazdálkodásának alakulását bemutató beszámolót.
Határidők, felelősök:
30

Határidő: azonnal
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7. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
Az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
2019. november 19-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező bizottság:

Döntés a 2020. évi köztisztviselői illetményalap megállapításáról (I. forduló
Pap-Szabó Katalin jegyző
Toldi Balázs polgármester
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság,
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság,
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény 58. § (1) A közszolgálati
tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 132. §-a szerinti illetményalap 2020. évben 38 650 forint. Ugyanezen
paragrafus (6) szerint a helyi önkormányzat képviselő-testülete rendeletben a 2020. évben - az önkormányzat saját
forrásai terhére - a helyi önkormányzat képviselő-testületének polgármesteri hivatalánál, közterület-felügyeleténél,
illetve a közös önkormányzati hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában - a közszolgálati
tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvényben foglaltaktól eltérően - az (1) bekezdésben meghatározottnál
magasabb összegben állapíthatja meg az illetményalapot. A magasabb illetményalap szerint megállapított havi
illetmény nem haladhatja meg a Központi Statisztikai Hivatal által hivatalosan közzétett, a tárgyévet megelőző évre
vonatkozó nemzetgazdasági havi átlagos bruttó kereset tízszeresét. Személyi illetmény esetén e bekezdés
szabályai akként alkalmazandók, hogy pótlék ez esetben sem fizethető.
A kötelező legkisebb munkabér és a garantált bérminimum 2020. január 01. napjától várhatóan 8-8% -kal emelkedni
fog, ez alapján a kötelező legkisebb munkabér 161.000,- forint a garantált bérminimum összege 210.600,- forint lesz.
A Képviselő-testület a Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal közszolgálati tisztviselőinek illetményalapját
2018. és 2019. évben bruttó 50.000.- Ft összegben állapította meg. Az önkormányzati rendelet hatálya mindig a
tárgyévre terjed ki.
Javaslom a 2020. évi illetményalap összegének meghatározásánál a kötelező legkisebb munkabér és a garantált
bérminimum összegének tervezett 8 %-os mértékű emelését figyelembe venni, és az illetményalap összegét bruttó
54.000 Ft-ban megállapítani.
Az állam a 2020. évi költségvetési törvényben az önkormányzati hivatal működéséhez 5.450.000 Ft/fő támogatást
biztosít, az előző év 4.580.000 Ft/fő támogatásával szemben. Ez a módosítás Gyomaendrőd vonatkozásában a
hivatal működésénél 26 millió Ft többlet támogatást jelent. Az illetményalap javasolt emelése 11 millió Ft plusz
kiadást eredményezne (a 11 millió Ft-ból 3 millió Ft a garantált bérminimum növekedéséből származik – ez a költség
mindenképp jelentkezik, 8 millió Ft pedig az illetményalap 8 %-os emeléséből). A kapott többlet forrás csak részben
kerülne bérfejlesztésre felhasználva, 15 millió Ft szolgálhatná a közös hivatal működéséhez biztosítandó
önkormányzati kiegészítő támogatás csökkentését.
Mindezzel a költségvetési koncepció elkészítésénél már számolni kell és a kormányrendelet megalkotását követően
a 2020. évi költségvetést is ennek megfelelően kell megtervezni.
Tekintettel arra Gyomaendrőd Város Önkormányzata Csárdaszállás és Hunya Községek Önkormányzatával együtt
közös önkormányzati hivatalt működtet, mindhárom település Képviselő-testületének azonos tartalmú döntést kell
hoznia a köztisztviselői illetményalap mértékének megállapításával kapcsolatban.
Döntéshozói vélemények
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
Döntési javaslat
"Döntés a 2020. évi köztisztviselői illetményalap megállapításáról (I. forduló)"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Rendelet alkotás, szabályozás
Az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
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szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete egyetért a 2020. évi illetményalap önkormányzati
rendeletben való megállapításával 54.000,- Ft összegben. Kezdeményezi a Gyomaendrődi Közös Önkormányzati
Hivatalt létrehozó önkormányzatok véleményének kikérését, és felkéri a jegyzőt az illetményalap megállapításáról
szóló rendelet-tervezet elkészítésére és a 2019. decemberi képviselő-testületi ülésre történő beterjesztésére a
következő normaszöveggel:
Gyomaendrőd Város Önkormányzata Képviselő-testületének
…./….. (….) önkormányzati rendelete
a közszolgálati tisztviselők 2020. évi illetményalapjáról
(tervezet)
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről
szóló 2019. évi LXXI. törvény 58. § (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1)
bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva Csárdaszállás Községi Önkormányzat Képviselőtestületének és Hunya Község Önkormányzata Képviselő-testületének hozzájárulásával a következőket rendeli el:
1. § A Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal közszolgálati tisztviselőinek illetményalapját 2020. évben
54.000.- Ft-ban állapítja meg.
2. § (1) Ez a rendelet 2020. január 1. napján lép hatályba.
(2) Ez a rendelet 2020. december 31. napján hatályát veszíti.
Gyomaendrőd, 2019. november …..
Toldi Balázs
polgármester

Pap-Szabó Katalin
jegyző

A rendelet kihirdetésre került: 2019. december .....
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
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8. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
Az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
2019. november 19-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező bizottság:

Önkormányzati tűzoltóság 2019. évi támogatási szerződésének
felülvizsgálata
Megyeri László aljegyző, Szilágyiné Bácsi Gabriella osztályvezető
Toldi Balázs polgármester
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság,
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
Gyomaendrőd Város Önkormányzata Gyomaendrőd Város Önkormányzatának 2019. évi költségvetéséről szóló
4/2019. (II. 15.) önkormányzati rendeletének 6. melléklete 159-ik során 11.265.000.- forint összegű államháztartáson
kívülre szóló működési célú pénzeszközátadást tervezett a Hunyai, Csárdaszállási, Gyomaendrődi Önkormányzati
Tűzoltóság (a továbbiakban: önkormányzati tűzoltóság) támogatásának szüksége esetére.
A hatályos önkormányzati rendelet alapján az önkormányzat és az önkormányzati tűzoltóság a 2019. március 8-án,
I.23-2/2019. ügyiratszámon nyilvántartott okiratban (továbbiakban: támogatói okirat) megállapodtak a fenti
előirányzat terhére egyedi támogatási igény benyújtása alapján megítélt működési célú pénzeszköz átadásátvételéről, mely alapján a támogató vissza nem térítendő, támogatást nyújtott az önkormányzati tűzoltóság részére.
Az önkormányzati támogatási összeg tartalmazta a jogszabály által előírt, kötelező bérrendezés költségének
finanszírozását is. A Tűzoltóság tájékoztatása alapján ezen bérrendezésre a Békés Megyei Katasztrófavédelmi
Igazgatóság 2.659.589 forint összegű támogatást biztosított, mely összeggel a dupla finanszírozás elkerülése miatt
csökkenteni szükséges a megállapított önkormányzati támogatás összegét.
Az önkormányzati támogatásba beépítésre került éves egyszeri jutalom is, 1.235.000 forint összegben. Az
önkormányzati támogatás ezzel az összeggel is csökkentésre kerül, hiszen a 126/2019. (IV. 11.) Gye. Kt.
határozattal benyújtott pályázat REKI támogatás keretében biztosított 12.256.816 forint 60%-ban bérfejlesztést is
szolgált.
2019. július 1. napjától a munkaadókat terhelő járulék mértéke 19,5%-ról 17,5%-ra módosult, az ebből adódó
464.000 forint megtakarítás szintén csökkenti az önkormányzati kiegészítő támogatás összegét.
Az előzőekben leírtakra figyelemmel az önkormányzati tűzoltóság működési forrását kiegészítő önkormányzati
támogatás 4.906.411.- forinttal mérsékelhető, amely alapján a támogatói okirat 2. és 4. pontjának módosításáról a
döntési javaslat szerint rendelkeznek majd a felek. Az okirat tényleges módosítására a Támogató előirányatátcsoportosítását követően kerül sor.
Javaslom a Képviselő-testületnek a következő döntési javaslat elfogadását:
Döntéshozói vélemények
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
Döntési javaslat
"Önkormányzati tűzoltóság 2019. évi támogatási szerződésének felülvizsgálata"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Pénzbeni támogatások
Az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete figyelemmel arra, hogy:
a) a Békés Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság által a Hunyai, Csárdaszállási, Gyomaendrődi Önkormányzati
Tűzoltóság részére 2.659.589 forint összegű támogatást biztosított, jogszabály által előírt kötelező bérrendezés
költségének finanszírozását szolgáló támogatásra, ezért a kettős finanszírozás elkerülése,
b) a 126/2019. (IV. 11.) Gye. Kt. határozattal benyújtott pályázat REKI támogatás keretében biztosított 12.256.816
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forint 60%-a bérfejlesztést is szolgált, ezért az önkormányzati támogatásba beépített éves egyszeri jutalom
1.235.000 forint összeggel is csökkenthető, valamint
c) a 2019. július 1. napjától a munkaadókat terhelő járulék mértéke 19,5%-ról 17,5%-ra módosult, ezért az ebből
adódó 464.000 forint megtakarítás szintén csökkenti az önkormányzati kiegészítő támogatás összegét
kezdeményezi a tűzoltóság részére nyújtott önkormányzati támogatási összeg 6.906.411.- Ft összegben való
megállapítását, a 2019. március 8-án, I.23-2/2019. ügyiratszámon nyilvántartott támogatói okirat módosításával a
következők szerint:
„Támogatási szerződés módosítás

amely létrejött egyrészről
Gyomaendrőd Város Önkormányzata, (székhelye: 5500 Gyomaendrőd, Selyem út 124., törzskönyvi azonosító:
725525, KSH statisztikai számjel: 15725527-8411-321-04, ÁHTI azonosító: 735122, adószám: 15725527-2-04,
számlaszám: 53200125-11062402 költségvetési elszámolási számla, képviseli: Lehóczkiné Timár Irén
alpolgármester), mint támogatást nyújtó (továbbiakban: „Támogató”)
másrészről a
Hunyai, Csárdaszállási, Gyomaendrődi Önkormányzati Tűzoltóság, (székhelye: 5502 Gyomaendrőd Fő u. 2.,
nyilvántartási száma: 0400/Pk.60083/2008, adószám: 18394032-1-04, KSH statisztikai számjel: 18394032-8425549-04, számlaszám: 10402245-50505549-55491009, képviseletében eljár: Toldi Balázs elnök), mint a támogatás
igénylő (továbbiakban: „Támogatott”)
együttesen szerződő felek (továbbiakban: Szerződő felek ) között az alulírott napon és helyen, az alábbi feltételek
szerint:
Előzmények:
A Szerződő felek 2019. március 8-án, I.23-2/2019. ügyiratszámon nyilvántartott okiratban (továbbiakban: támogatói
okirat) megállapodtak Gyomaendrőd Város Önkormányzatának 2019. évi költségvetéséről szóló 4/2019. (II. 15.)
önkormányzati rendelet 6. melléklete 159. során lévő előirányzat terhére egyedi támogatási igény benyújtása alapján
megítélt működési célú pénzeszköz átadás-átvételéről, mely alapján a támogató vissza nem térítendő, támogatást
nyújt kizárólag a Támogatott részére.
Időközben a Támogató figyelemmel arra, hogy:
a) a Békés Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság a Támogatott részére 2.659.589 forint összegű támogatást
biztosított, jogszabály által előírt kötelező bérrendezés költségének finanszírozását szolgáló támogatásra, ezért a
kettős finanszírozás elkerülése,
b) a 126/2019. (IV. 11.) Gye. Kt. határozattal benyújtott pályázat REKI támogatás keretében biztosított 12.256.816
forint 60%-a bérfejlesztést is szolgált, ezért az önkormányzati támogatásba beépített éves egyszeri jutalom
1.235.000 forint összeggel is csökkentő, valamint
c) a 2019. július 1. napjától a munkaadókat terhelő járulék mértéke 19,5%-ról 17,5%-ra módosult, ezért az ebből
adódó 464.000 forint megtakarítás szintén csökkenti az önkormányzati kiegészítő támogatás összegét
az önkormányzati támogatás mérsékelhető, amely alapján a támogatói okirat 2. és 4. pontjának módosításáról
következőkben rendelkeznek az 1. és 2. pont szerint:
1. A Támogató a „Hunyai, Csárdaszállási, Gyomaendrődi Önkormányzati Tűzoltóság elvárt létszáma, létesítményei
és felszerelései minimális mennyisége, minősége és a szolgálat ellátás infrastrukturális feltételei biztosítása” céljára
bruttó 6.906.411.- Ft, azaz hatmillió-kilencszázhatezer-négyszáztizenegy forint összegű, vissza nem térítendő,
támogatást nyújt kizárólag a Támogatott részére.
2. A Támogató a támogatás összegét a szerződés Szerződő felek általi aláírását követően utalja át a Támogatott
K&H Bank pénzintézetnél vezetett 10402245-50505549-55491009 számú számlájára, havi részletekben történő
ütemezéssel. Amennyiben a Támogatott egyéb forrásból további működési célú bevételre tesz szert, és a Támogató
által folyósított összeg meghaladja a módosított megállapodás 1. pontja szerinti támogatás mértékét, úgy a
Támogatott a Támogató felhívásától számított 8 napon belül egy összegben visszafizeti a többletfinanszírozás
összegét a Támogató számlájára.
3. A szerződés 3 darab, egymással mindenben megegyező, eredeti példányban készült, melyből aláírás után 2
példány a Támogatót, 1 példány a Támogatottat illet meg.
4. Szerződő felek a szerződésben foglalt feltételekkel egyetértenek, azokat közösen értelmezték és azt, mint
akaratukkal mindenben megegyezőt, elolvasás után cégszerűen jóváhagyólag aláírták.

35

Kelt: Gyomaendrőd, 2019. ........

Kelt: Gyomaendrőd, 2019. ........

………………………………………………
Lehóczkiné Timár Irén alpolgármester
Támogató

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

Jogilag ellenjegyzem:
……………………………………………..
Pap-Szabó Katalin
jegyző
Pénzügyileg ellenjegyzem:
……………………………………………..
Szilágyiné Bácsi Gabriella
pénzügyi osztályvezető
„
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
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9. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
Az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
2019. november 19-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező bizottság:

Költségnövekmény igénylés a Kállai Ferenc Kulturális Központ
multifunkcionális közösségi térré alakítása című pályázathoz
Petényi Roland 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 Önkormányzata 19 936 278 Ft-os többletforrást biztosított a TOP-7.1.1-16-H-ERFA-201900035 azonosítószámú, „A Kállai Ferenc Kulturális Központ multifunkciós közösségi térré alakítása” című
pályázathoz, a kivitelezés megvalósíthatósága érdekében.
A 17/2017.(II.1.) Kormányrendelet lehetőséget teremt az egyes projektek költségnövekményének támogatására. A
kormányrendelet alapján amennyiben a költségnövekmény nem éri el a támogatás 15%-át abban az esetben az
irányító hatóságnak kell alátámasztani a költségvetést, amennyiben 15 és 30 % közötti a költségnövekmény úgy
igazságügyi szakértő kirendelése szükséges, amennyiben meghaladja a 31 %-ot a költségnövekmény mértéke,
akkor az igénylés nem támogatható.
A pályázatok esetében a 15 % alatti költségnövekmény eljárásrendje, a költségek alátámasztásának rendje és a
szükséges alátámasztó dokumentáció összeállításában van tapasztalatunk, az eljárásrend kiforrott. Az igazságügyi
szakértő kirendelése, illetve az ezt követő eljárásrend nem ismeretes, továbbá mivel minden felmerülő
költségnövekményt a szakértőnek kellene alátámasztani, ami vélhetően időigényes így megakasztaná a pályázat
megvalósítását
Minden benyújtott költségnövekmény odaítélésről kormánydöntés szükséges.
Polgármester Úr javasolja és felhatalmazást kér, hogy a költségnövekmény igénylést a TOP-7.1.1-16-H-ERFA-201900035 azonosítószámú, „A Kállai Ferenc Kulturális Központ multifunkciós közösségi térré alakítása” pályázat
esetében a 15 %-os költséghatárig (14,99 %-os mértékig az összes támogatás arányában) nyújthassa be.
Amennyiben a Képviselő-testület ezt támogatja, úgy tudomásul veszi, hogy a fennmaradó összeg mindennemű
igényléséről lemond.
Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztés megtárgyalását követően hozza meg döntését.
Döntéshozói vélemények
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
Döntési javaslat
"Költségnövekmény igénylés a Kállai Ferenc Kulturális Központ multifunkcionális közösségi térré alakítása című
pályázathoz"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: ÁLTALÁNOS ÜGYEK
Az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy költségnövekmény igénylést nyújt be a
TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00035 azonosítószámú, „A Kállai Ferenc Kulturális Központ multifunkciós közösségi
térré alakítása” című pályázathoz biztosított többletforrásra a támogatás arányában számított 14,99 %-os mértékig.
Felhatalmazza Toldi Balázs polgármestert a szükséges jognyilatkozatok és intézkedések megtételére.
Határidők, felelősök:
Határidő: 2020. 01. 31.
Felelős: Toldi Balázs
Hivatali felelős: Petényi Roland
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10. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
Az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
2019. november 19-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező bizottság:

Beszámoló a Gyomaszolg Ipari Park Kft. 2019. háromnegyed éves
gazdálkodásáról
Csényi István
Toldi Balázs polgármester
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság,
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság, Ügyrendi,
Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
A Gyomaszolg Ipari Park Kft. elkészítette a 2019. szeptember 30-ig terjedő időszak gazdálkodásáról szóló
beszámolóját. A beszámolót a Felügyelő Bizottság megtárgyalta és jóváhagyta illetve javasolja annak elfogadását.
Az 1-9. hónap gazdálkodási adatait az előterjesztés mellékletét képező beszámoló részletesen taglalja.
A társaság 1-9. hónap gazdálkodásának adózott eredménye 3.826 ezer Ft az éves tervezett 7.648 ezer Ft
veszteséggel szemben. Az 1-9. hónapban az éves tervezett bevételek 81%-ka teljesült.
A társaság eredmény tartaléka 33.586 ezer Ft. A saját tőke 190.262 ezer Ft.
A társaság kötelezettségei összesen 8.182 ezer Ft, a követelés állománya pedig 10.264 ezer Ft.
Kérem a Képviselő-testülettől az előterjesztés megtárgyalását és az alábbi döntési javaslat elfogadását.
Döntéshozói vélemények
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
Döntési javaslat
"Beszámoló elfogadása"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Önkormányzati vagyoni ügyek
Az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a Gyomaszolg Ipari Park Kft. 2019. 1-9.
hónap gazdálkodásáról készített beszámolóját.
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
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11. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
Az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
2019. november 19-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező bizottság:

Beszámoló a Zöldpark Gyomaendrőd Nonprofit Kft. 2019. háromnegyed
éves gazdálkodásáról
Csényi István
Toldi Balázs polgármester
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság,
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság, Ügyrendi,
Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
A Zöldpark Gyomaendrőd Nonprofit Kft. elkészítette a 2019. szeptember 30-ig terjedő időszak gazdálkodásáról szóló
beszámolóját. Az előterjesztést a Felügyelő Bizottság megtárgyalta és jóváhagyta, illetve javasolja annak
elfogadását.
Az 1-9. hónap gazdálkodási adatait az előterjesztés mellékletét képező beszámoló részletesen taglalja.
A társaság gazdálkodásának 1-9. hónap gazdálkodása 29.808 ezer Ft pozitív eredményt mutat. A bérlakások
kezelése tevékenység kivételével minden területen pozitív eredmény mutatkozik. A legjobban a többitől
kiemelkedően az építőipari tevékenység teljesített 14.255 eFt eredményt produkálva.
A beszámoló táblázatba foglaltan részletezi tevékenységenként a bevételeket és kiadásokat, kiemelve az
önkormányzati támogatás mértékét.
Kérem a Képviselő-testülettől az előterjesztés megtárgyalását és az alábbi döntési javaslat elfogadását.
Döntéshozói vélemények
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
Döntési javaslat
"Beszámoló elfogadása"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Önkormányzati vagyoni ügyek
Az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a Zöldpark Gyomaendrőd Nonprofit Kft.
2019. 1-9. hónap gazdálkodásáról készített beszámolóját.
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
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Zöldpark Kft. Tevékenység elemzés 2019. 1-9 hónap
71
Zöldterület
gazdálkodás
911

Belföldi értékesítés

9114

Takarítás bev.

9115

Sportcsarnok bérbeadás

9116

Lakbér kezelés árbev.

9117

Szippantás árbevétel

9118

Gyepmesteri szolg. Árbev.
Belföldi értékesítés

961

Önk.Hivatal

77
Közf.

78-79

7 261

Sportcsarnok,
Temető
műfüves pálya üzemeltetés

726
Temető
szolgáltatás

7 124
Szociális és
szolgálati
bérlakás

3 114 389

7243

642

643

66

641

Költség alapú
bérlakás

Gyepmesteri
telep

Szippantás

Központi ir.

Építőipari
kivitelezés

Összesen:

102 536 185

105 735 035

444 794

444 794

0

5 355 900

0

2 646 615

0

9 143 723

3 354

81 107

5 355 900
2 646 615
9 143 723
599 416
0

0

0

5 355 900

0

3 114 389

2 646 615

3 354

599 416

9 143 723

81 107

értékesített imm.jav

9671

munkaügyi támogatás

9672

Közfoglalkoztatott támogatás

9673

Önk.kapott támog.gyepm.

9673-1

Önk.kapott támog.Hivatal

9673-2

Önk.kapott támog. Parkfennt.

9673-3

Önk.kapott támog.Sportcs.

9673-5

Önk.kapott támog. Temető

969

Különf.Egyéb bev.kerekítés
Egyéb bev. Összesen.

974

73

1 085 837

1 847 600

923 800

0

8 690 457
5 674 200
4 542 000
16 499 970
4 691 440
7 250 000
23

0

17 585 830

6 389 600

8 690 457

4 691 440

7 250 000

923 800

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3

511

alapanyag

5111

Epitesi,szakip.ag.felh.kts.

17 585 830

6 389 600

7 008

8 690 457

10 047 340

7 250 000

4 038 189

11 464

2 646 615

3 357

9 205

257 851

8 427

6 063

0

5 674 200

0

4 542 000

0

16 499 970

0

4 691 440

0

7 250 000

34

0

57

2 750 000

53 955 361

878

0

881

878

0

881

4 345 260

0

4 345 260

4 427 279

105 730 979

182 226 985

5 031

14 824 677

14 829 708

17 170 980

17 456 508

6 273 616

9 143 723

Építési rezsi anyag

5119

védőital

5121

szerszámok felh.költség

5 450

30 553

5122

munkaruha, védőkesztyű

14 059

54 726

8 661

5131

alkatrészek

436 206

8 440

238 375

5132

üzem és kenőanyag

29 646

12 125

51321

benzin

565 466

99 983

51322

gázolaj

423 886

11 732

787

3 682 709

3 697 199

27 330

69 826

781 382

63 935

0

63 935

88 730

124 733

40 978

116 889
8 828

11 900
1 091 243

1

3 857 237
8 690 457

0

tisztítószerek

73 660

0
0

0

5113

156 669

2 750 000

34

5114

515 038

2 750 000

0

Belső számlák alapján bevétel
bevétel összesen

599 416
123 925 483

5 674 200

3

Egyéb kapott kamat
Pénzügyi műv.bev.

0
102 980 979

15 390

133 814

530 160

1 286 841

71 532

230 192

209 366

895 543

911 471

2 426 600

5133

energia díj

1 342 165

5134

gázdíj

1 225 473

5135

víz csatorna díj

257 480

5136

termálvíz díj

51 135

5137

irodaszer

5138

egyéb anyag

Anyagköltség összesen
521 -

Szallitas,rakodas,rakt.kts.

5211 -

Postaköltség

5212

telefonköltség

5215

viszonylati jegy

522

bérleti díj

523

Karbantartás

524
525
526 -

Utazasi es kikuld.kts./napid.n

101 595
1 583 316

3 354

-5 841

609

5 181
515 038

0

3 118 046

222 740

0

31 714

267 877

35 073

106 922

1 507 437

4 094

95 239

1 324 806

8 106

260 354

0

51 135

250 854

0

250 854

236 680

8 843

9 646

451 585

813 530

284 675

1 464 798

409 674

38 236 693

46 134 571

2 430 865

2 433 365

2 500
3 745

43 710

0

47 455

223 872

0

229 412

0

30 470

955 080

1 054 936

2 010 016

70 000

921 298

2 284 568

Hirdetés

38 000

0

38 000

Oktatás, továbbképzés

10 000

0

10 000

311 955

171 048

761 260

5 540
30 470
0
42 470

22 234

527

Könyvviteli szolg

529

Hulladék, Állati hulladék, szennyvíz ártalmatlanítás

36 750

5292

egyéb szolg.munkavédelem, üzemor 2 685 000

35 560

5296

egyéb szolg.

Igénybe vett szolgáltatások költségei összesen
531

19 923

532

pénzügyi , bef.díjak
Biztositasi dij

535

tagsági díj

539

egyéb költség

220 273

867 100

137 693

266 730

11 527

759 219

1 757 298

400 000

380 000
2 731 215

0

0

100 084

30 000

383 500

0

250 273

1 090 882

17 280

0

400 000
2 573 333
3 575 831

318 224

535 472
338 756

813 689

1 941 063

2 370 841

5 472 441

15 207 399

38 800

127 802

167 592

64 933
867 100

0
20 066

1 575

990

hatósági igazg.szolg. dij

533

3 500

285 014

0

687 947

170 219

778 947

7 000

0

7 000

61 598

0

91 598

17 280

0

0

0

30 990

0

0

0

0

285 014

1 101 779

298 021

1 733 084

Anyagjellegű ráfordítások:

4 331 811

515 038

0

3 218 130

637 230

0

281 987

1 134 977

1 375 557

3 690 875

3 882 294

44 007 155

63 075 054

9 343 539

3 766 350

7 531 537

4 876 937

5 488 790

2 602 626

1 039 658

904 000

2 166 500

1 452 358

23 158

12 780 120

51 975 573

0

82 800

86 400

43 200

43 200

Egyéb szolgáltatások költségei összesen

30 000

687 947
306 434

541 -

Munkabér

5413

felügyelő biz.tisztelet díj

306 000

542

egyszerűsített fogl. Bér

270 928

174 960

9 920 467

3 941 310

Bérköltség összesen
551 -

személyi jell. Egyéb

5512

Táppénz1/3

5572

egyes megh.jutt.utáni SZJA

559

egyéb személyi jellegű

302 400

864 000

0

533 368

13 082 520

53 372 941

8 800

105 071

17 925

0

17 925

49 530

0

50 736

87 480
7 531 537

4 959 737

5 662 670

2 602 626

1 082 858

947 200

2 166 500

1 452 358

23 158

0
96 271

1 206

2

Személyi jellegű egyéb kifizetések összesen

96 271

0

0

0

1 206

0

0

0

0

0

67 455

8 800

173 732

714 236

811 447

542 917

472 709

170 174

178 665

136 369

270 926

27 341

1 999 385

6 652 091

561

Szociális hozzájárulási adó

1 275 170

52 752

562

egysz.fogl.

35 000

30 000

563

Szakképzési hjár.

106 771

4 197

15 000
112 979

74 359

67 356

39 043

13 552

14 217

18 795

21 786

347

1 000

81 000

180 526

653 928

Bérjárulékok összesen

1 416 941

86 949

827 215

885 806

625 273

511 752

183 726

192 882

155 164

292 712

27 688

2 180 911

7 387 019

Személyi jellegű ráfordítások:

11 433 679

4 028 259

8 358 752

5 845 543

6 289 149

3 114 378

1 266 584

1 140 082

2 321 664

1 745 070

118 301

15 272 231

60 933 692

Belső számlák alapján költség

520 978

208 004

0

378 355

265 794

103 140

93 826

180 689

216 909

0

2 377 565

4 345 260

571 -

Terv szerinti ertekcsokk.leir.

Értékcsökkenési leírás összesen:
Költség összesen
814 -

Eladott aruk beszerzesi erteke

815

Eladott szolg.Közvetítés

Anyagjellegű ráfordítások összesen

0

14 277

84 590

251 295

522 512

147 012

147 012
0

0

14 277

0

0

0

0

25 338

25 338
0

84 590

251 295

522 512

16 433 480

4 751 301

8 358 752

9 456 305

7 192 173

3 217 518

1 642 397

2 275 059

3 903 248

5 652 854

4 085 185

61 908 246

128 876 518

16 180
0

0

0

0

0

0

0

16 180

0

0

0

2 013

2 013

25 201 740

25 217 920

25 203 753

25 219 933

861

Értékesített eszk.könyv.sz.ért.

472 055

472 055

8631

Káresemény kapcs. Kif.

34 408

34 408

8632

bírság,kötbér.kés.kamat

0

8 588

8671

Költs.vet.elsz.adók

8672

Önk. Adók

8675

késedelmi kamat

869

különf.egyéb ráford

8692

hiányzó, megs.kivezett eszközök

0

8693

hiányzó,megs.kivezett készletek

0

Egyéb ráfordítások összesen:
872

8 588

0
6 900

352 650

29

6 929

16

16

4

4

9

9

3

88

15

3

15

0

0

0

0

361 326

359 550

107

506 570

181

874 782

0

fiz.kamat

pénzügyi műv. Ráford.

0
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Ráfordítás és ált. költség összesen.

6 929

16

4

9

3

15

0

16 180

0

0

361 326

25 710 323

26 094 715

költség, ráford. Ált.kts. Összesen

16 440 409

4 751 317

8 358 756

9 456 314

7 192 176

3 217 533

1 642 397

2 291 239

3 903 248

5 652 854

4 446 511

87 618 569

154 971 233

Adózás előtti eredmény

1 145 421

1 638 283

331 701

591 026

57 824

820 656

1 004 218

-2 287 882

2 370 368

3 490 869

-19 232

18 112 410

27 255 752

-2 287 882

2 370 368

3 490 869

-19 232

18 112 410

adófizetési kötelezettség
Adózott eredmény

0

0

0

0

0

0

0

1 145 421

1 638 283

331 701

591 026

57 824

820 656

1 004 218

3

0
27 255 752

12. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
Az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
2019. november 19-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező bizottság:

Beszámoló a Gyomaendrődi Liget Fürdő Nonprofit Kft. 2019. háromnegyed
éves gazdálkodásáról
Csényi István
Toldi Balázs polgármester
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság,
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság, Ügyrendi,
Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
A Gyomaendrődi Liget Fürdő Nonprofit Kft. elkészítette a 2019. szeptember 30-ig terjedő időszak gazdálkodásáról
szóló beszámolóját.
Az 1-9. hónap gazdálkodási adatait az előterjesztés mellékletét képező beszámoló részletesen taglalja.
A Felügyelő Bizottság a beszámolót megtárgyalta és javasolja annak elfogadását.
A társaság gazdálkodásának 1–9. hónap adózás előtti eredménye 6.973 ezer Ft.
A beszámoló megállapítja, hogy a gazdálkodás a terveknek megfelelően alakult. A nettó árbevétel 12,77%-kal nőtt a
2018. évihez képest. Az árbevételen belül a szálláshely szolgáltatás 42,25%-kal emelkedett. A szálláshely
bevételhez nagyban hozzájárult a gimnázium kollégium szolgáltatása.
A költségek 1,8 millió forinttal növekedtek a takarékos gazdálkodás ellenére. A növekedést elsősorban a kötelező
béremelés okozta.
A rezsiköltségek emelkedését a szolgáltatási és egyéb díjak változása okozta.
A társaság az önkormányzat által biztosított 27 millió forint összegű működési támogatást felhasználta.
Előreláthatólag az év hátralévő részében nem lesz szükség a működéshez önkormányzati támogatásra.
Az önkormányzattal kötött külön megállapodástól eltérően a Kft. a 15 millió forintos kölcsön tartozásból a 2019. évet
terhelő 3 millió forintot nem tudja visszafizetni.
A beszámoló kitér a befejezett és folyamatban lévő fejlesztésekre.
Kérem a Képviselő-testülettől az előterjesztés megtárgyalását és az alábbi döntési javaslat elfogadását.
Döntéshozói vélemények
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
Döntési javaslat
"Beszámoló elfogadása"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Önkormányzati vagyoni ügyek
Az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a Gyomaendrődi Liget Fürdő Nonprofit Kft.
2019. 1–9. hónap gazdálkodásáról készített beszámolóját.
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
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13. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
Az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
2019. november 19-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező bizottság:

Gyomaendrődi Liget Fürdő Kft. ügyvezetőjének megbízási szerződés
módosítása
Hoffmanné Szabó Gabriella
Toldi Balázs polgármester
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság,
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság,
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 648/2014. (XII. 18.) Gye. Kt. határozata alapján Gera
Krisztiánt bízta meg a Gyomaendrődi Liget Fürdő Szolgáltató Nonprofit Kft. (továbbiakban: Fürdő) ügyvezetői
feladatainak ellátásával öt évre, 2015. január 1. napjától 2019. december 31. napjáig.
A határozott idő lejárta okán tulajdonosi döntésként javaslom Gera Krisztián ügyvezetői tisztségének 2022.
december 31-ig történő meghosszabbítását a megbízási szerződés egyéb részeinek változatlanul hagyása mellett. A
megbízási szerződés 2022. december 31. napjáig történő módosítása miatt, a megbízási szerződés 3. 1. pontjának
alábbiak szerinti módosításának elfogadása szükséges.
Fentiek alapján a következő döntési javaslatot terjesztem a Tisztelt Képviselő-testület elé.
Döntéshozói vélemények
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
Döntési javaslat
"Gyomaendrődi Liget Fürdő Kft. ügyvezetőjének megbízási szerződés módosítása"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Intézményirányítás
Az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint a Gyomaendrőd Liget Fürdő Szolgáltató Nonprofit
Kft. alapító, tulajdonos jogait gyakorló testület Gera Krisztián ügyvezetővel kötött megbízási szerződést 2020. január
1. napjától a következők szerint módosítja:
„MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA
Amely létrejött egyrészről a Gyomaendrődi Liget Fürdő Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (5500
Gyomaendrőd, Erzsébet Liget 2. Gyomaendrőd Város Önkormányzata alapító, mint munkáltatói jogokat gyakorló
képviseletében Toldi Balázs polgármester), mint megbízó (továbbiakban: Megbízó)
másrészről Gera Krisztián (született: Orosháza, 1979. október 7., anyja neve: Petri Rozália, adóazonosító jele:
8411861910, lakcíme: 5900 Orosháza, Gizella utca 12.), mint megbízott (továbbiakban: Megbízott) között az alulírott
helyen és időpontban a következők szerint:
Előzmények
Gyomaendrőd Város Önkormányzata a Gyomaendrődi Liget Fürdő Szolgáltató Nonprofit Kft-t, Gyomaendrőd
Városában található termálfürdő üzemeltetésére hozta létre. Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 648/2014. (XII. 18.) Gye. Kt. határozata alapján, jelen szerződés szerinti tartalommal megbízta Megbízottat
a Gyomaendrődi Liget Fürdő Szolgáltató Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatói feladatainak ellátásával megbízási
jogviszony keretében, határozott időre 2015. január 1. napjától kezdődően 2019. december 31. napjáig. Felek a
közöttük létrejött megbízási szerződést közös megegyezéssel 2020. január 1. napjától az alábbiak szerint
42

módosítják:
1. A Megbízási szerződés 3. 1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„ 3. 1. A Megbízó Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete 648/2014. (XII. 18.) Gye. Kt. határozata alapján,
jelen szerződés szerinti tartalommal megbízza a Megbízottat a Gyomaendrődi Liget Fürdő Szolgáltató
Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatói (továbbiakban: ügyvezetői) feladatainak ellátásával, megbízási jogviszony
keretében, határozott időre, 2020. január 1. napjától kezdődően 2022. december 31. napjáig, a Megbízott a
megbízást a jelen szerződésben rögzített tartalommal elfogadja, és vállalja ennek teljesítését.”
2. Felek a Megbízási szerződés jelen módosítással nem érintett rendelkezéseit változatlan formában hatályban
tartják.
3. Jelen megbízási szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V.
törvény, valamint a Gazdasági Társaság Alapszabályának, egyéb szabályzatok, illetve vonatkozó
jogszabályok rendelkezései az irányadóak.
Jelen szerződést a felek elolvasás és közös értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt
jóváhagyólag aláírták.
Gyomaendrőd, 2019. december …
Toldi Balázs
Megbízó

Gera Krisztián
Megbízott

Jogi ellenjegyző:
Pénzügyi ellenjegyző:
Záradék:
Jelen megállapodás aláírását Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete ……./2019. (XI. 28.)
Gye. Kt. határozatával hagyta jóvá.”
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
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14. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
Az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
2019. november 19-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező bizottság:

Gyomaendrődi Földkezelő Kft. gazdálkodási beszámolója 2019. október 31.
fordulónappal, valamint a 2019.11.01–től 2020.10.31-ig tartó termelési év
üzleti terve
Csényi István
Toldi Balázs polgármester
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság,
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság, Ügyrendi,
Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
Gyomaendrődi Földkezelő Kft. elkészítette a gazdálkodási beszámolóját 2019. október 31. fordulónappal, valamint a
2019. november 1-től 2020. október 31-ig tartó termelési év üzleti tervét.
A társaság Felügyelő Bizottsága megtárgyalta a beszámolót, valamint az üzleti tervet és javasolja azok elfogadását
a Taggyűlésnek.
Az előterjesztés tartalmazza azt a várható mérleget és eredmény-kimutatást is, amelyben már szerepel a 2019. évi
földalapú támogatás teljes összege is. A Kft. eredménye -1.817.000,- Ft. A negatív eredményt az okozza, hogy az
első három negyedévben kevés bevétel képződött. Október hónapban már jelentősen nőtt a bevétel, többek közt a
földalapú támogatás egy részének átutalása következtében. A pénzeszközök állománya október végén közel 6,8
millió forintot tesz ki. Az év végéig még várható földalapú támogatás bevételével számolva az eredményt pozitív 4,5
millió Ft körül várható.
A Kft. pályázatot nyújtott be a Vidékfejlesztési program keretében megvalósuló Széchenyi 2020 (élőhely fejlesztési
célú nem termelő beruházások) című pályázati felhívásban szereplő, tartós zöldugar, valamint méhlegelő
növénykultúra telepítésére. Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás mértéke mindkét kultúra esetében 400
eurónak megfelelő forint összeg hektáronként. A pályázatnak megfelelően a növénykultúrák vetése megtörtént
március hónapban. A zöldugar kultúrát nyáron egyszer kell kaszálni, további munkák elvégzése nem szükséges. A
kultúrákat további 2 évben fenn kell tartani, melyeket évente egy alkalommal kaszálni kell.
A társaságnak az Önkormányzat felé van 6 millió Ft kölcsöntartozása, amely 2018. december 30. napjáig
visszafizetésre kerül.
A Gyomaendrődi Földkezelő Kft. 2019-2020. évi üzleti terve tartalmazza a növénytermesztéssel kapcsolatos
bevételeket és kiadásokat, a 2019. évi vetéstervet.
A társaság a 2019/2020 termelési év üzleti tervében 5.961.120,-Ft adózás előtti eredménnyel számol.
Kérem a Képviselő-testülettől az előterjesztés megtárgyalását és az alábbi döntési javaslat elfogadását.
Döntéshozói vélemények
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
Döntési javaslat
"Javaslat a beszámoló elfogadása"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Önkormányzati vagyoni ügyek
Az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete javasolja a Taggyűlésének a Gyomaendrődi
Földkezelő Kft. 2019. október 31. fordulónappal készített gazdálkodási beszámolójának az elfogadását.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete javasolja a Taggyűlésének a Gyomaendrődi
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Földkezelő Kft. a 2019.11.01–től 2020.10.31-ig tartó termelési év üzleti tervének az elfogadását.
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
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15. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
Az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
2019. november 19-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező bizottság:

Mobilbusz Kft. kérelme
Pardi László osztályvezető
Toldi Balázs polgármester
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság,
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság,
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság

Tisztelt Képviselő-Testület!
A „Gyomaendrőd Város közigazgatási területén végzendő helyi közúti személyszállítás közszolgáltatási szerződés
keretében történő ellátása” tárgyában 2017-ben kiírt pályázati eljárásban a Mobilbusz Közlekedési Kft. tette a
legkedvezőbb ajánlatot, így a közszolgáltatási szerződés 2017. július 31-én aláírásra került és azóta a szolgálató a
szerződésnek megfelelően végzi a tevékenységét.
2019. októberében a szolgáltató a szerződés módosítására vonatkozó kérelmet nyújtott be, melynek fő témája a
jelenlegi finanszírozás módosításának az igénye.
A kérelmük a jelenleg érvényben lévő menetdíjak és az önkormányzati támogatás mértékének inflációval történő
emelésére vonatkozik.
A közszolgáltatási szerződés 4./c) pontja szerint az önkormányzati ellentételezés összege a közszolgáltatási
időszakban 2018. december 31. napjáig nem emelhető, ezt követően az adott évre vonatkozó Magyarország
központi költségvetéséről szóló törvényben meghatározott inflációval növelhető az igényelt önkormányzati
támogatás.
A szerződés 6./ pontjában a Közszolgáltató kötelezettséget vállalt arra, hogy a menetjegy áremelés évente nem
haladja meg az előző évi infláció mértékét.
Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló törvényben az idei évre meghatározott infláció mértéke 2,8
%.
Az önkormányzati támogatás infláció mértékével történő emelésével a 2019. évben adott önkormányzati közlekedési
támogatás mértéke havonta 1.610.000 Ft-ról 1.655.000 Ft-ra növekedik.
2019.-ben a szolgáltató havi átlagos bruttó árbevétel, mely az utazási okmányok értékesítéséből származott 799.800
Ft volt. Ezt alapul véve a közszolgáltatási szerződésben foglaltak 2020-ban havi 22.394 Ft többlet árbevétel
növekedést enged az átlagosan értékesített jegy szám mellett. A Szolgáltató az inflációs áremelést az egyszeri
utazásra érvényes vonaljegy árában szeretné érvényesíteni, ezzel is ösztönözve az utasokat a bérlet vásárlásra.
JEGYFAJTA MEGNEVEZÉSE

Jelenlegi ár

2020. évre tervezett ár

Egy utazásra érvényes vonaljegy ára:
(átlagosan értékesítve: 750 db/ hónap)
Teljes árú havi bérletjegy ára:
Kedvezményes (tanuló/nyugdíjas) havi
bérletjegy ára:

120,00 Ft

150,00 Ft

Tervezett nettó bevételi
többlet
+22.500 Ft

2.410 Ft
600,00 Ft

2.410 Ft
600,00 Ft

0,00 Ft
0,00 Ft

Tervezett havi nettó többlet bevétel: 22.500 Ft
A Szolgáltató által benyújtott kérelemmel kapcsolatban állásfoglalást kértünk Dr. Varga Imre ügyvédtől, aki arról
tájékoztatott minket, hogy a kérelemben foglaltak megfelelnek a szerződésben foglalt kritériumoknak.
Kérem a Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására
Döntéshozói vélemények
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
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Döntési javaslat
"Kérelem támogatása"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Közlekedés
Az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Mobilbusz Közlekedési Kft. (5502 Gyomaendrőd,
Borostyán u. 20/1) által beterjesztett 2020. évi önkormányzati támogatás mértékének és a menetdíjak emelésére
vonatkozó kérelmét elfogadja az alábbiak szerint:
2020. január 1-től alkalmazandó önkormányzati támogatás összege: 1.655.000 Ft
2020. január 1-től alkalmazandó menetdíjak:
Egy utazásra érvényes vonaljegy ára: 150,-Ft
Teljes árú havi bérletjegy ára : 2.410,-Ft
Kedvezményes (tanuló/nyugdíjas) havi bérletjegy ára: 600,- Ft
Gyomaendrőd Város önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza Toldi Balázs polgármestert a
közszolgáltatási szerződés módosítás aláírására és az egyéb jognyilatkozatok megtételére.
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
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16. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
Az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
2019. november 19-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező bizottság:

GYÜSZ-TE megállapodás felülvizsgálata, beszámoló elfogadása
Petényi Roland 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 7/2017. (I.26.) Gye. Kt. határozatával módosította a
Gyomaendrődi Üdültetési Szövetség Turisztikai Egyesülettel (Továbbiakban GYÜSZ-TE) 2015-ben kötött
együttműködési megállapodást, amit a 13/2018. (I. 25.) Gye. Kt. határozatával változatlan formában és tartalommal
hatályában fenntartott.
Az Együttműködési megállapodásban foglaltak alapján az Önkormányzat 4 millió Ft támogatást biztosít a GYÜSZTE-nek, melyért cserébe a GYÜSZ-TE vállalta a Tourinform Iroda működtetését, e mellett az Önkormányzat
minimum 1,5 millió Ft-ot biztosított a GYÜSZ-TE-nek, melyet a szervezet marketing feladatok ellátására, vagy
pályázati önerő biztosítására fordíthatott, amennyiben saját bevétele elérte a 30 %-ot.
A szervezet - a megállapodás II. fejezet 5. pontja alapján éves feladattervet készít, melynek része a marketingterv,
továbbá a II. fejezet 6. pontja értelmében - évente 2 alkalommal beszámolót készít (idényfelkészülés, idényelemzés),
melyeket a Képviselő-testület elé terjeszt. A feladatterv és beszámoló jelen előterjesztés mellékletét képezi.
Az együttműködési megállapodásban foglaltakat az elmúlt években a felek igyekeztek kölcsönösen maradéktalanul
betartani, és megvalósítani a benne foglalt célokat.
Az együttműködési megállapodás 2019. december 31-én megszűnik.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának az együttműködési megállapodásban foglalt feladatok ellátására több
lehetősége is van.
1.
Az Együttműködési megállapodás fenntartjuk, ebben az esetben a Képviselő-testület felhatalmazhatja a
polgármestert, hogy az együttműködési megállapodást újratárgyalja. Ha az együttműködés megmarad, ebben az
esetben célszerű lenne a feladatok és a költségek újratárgyalása, melynek keretében a GYÜSZ-TE továbbra is
üzemeltethetné a Tourinform irodát, amennyiben ez az Egyesület szándékában áll.
2.
Az együttműködés befejeződik, de a Tourinform Irodát továbbra is fenn kívánja tartani a Képviselő-testület,
ebben az esetben az Önkormányzatnak gondoskodnia kell az iroda fenntartásáról, ez a személyi költségeken kívül,
dologi kiadásokkal is járni fog.
3.
A Képviselő-testület nem kívánja fenntartani az Együttműködési megállapodást, és a Tourinform Irodát sem,
ebben az esetben a turisztikai feladatok koordinálására, ellátására egy koncepció összeállítása szükséges.
A Tourinform Iroda megszüntetése Gyomaendrőd turisztikai szerepe szempontjából nem lenne előnyös, főleg azért,
mert a Magyar Turisztikai Ügynökség most fogja a napokban bemutatni a megújult arculati elemeket tartalmazó
országos tourinform megjelenést, melynek vélhetően marketing kampánya is lesz.
A Képviselő-testületnek a megállapodás alapján el kell fogadnia a GYÜSZ-TE által készített beszámolót, melyben
megfogalmazásra került, hogy a GYÜSZ-TE az önkormányzati intézményekkel a Kállai Ferenc Kulturális Központtal
és a Szent Antal Népházzal szorosabb kapcsolatot ápol. A megyei horgászszövetséggel is jó az együttműködés,
melynek keretében több horgászattal, horgászturizmussal kapcsolatos tevékenység is megvalósult.
Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztés megtárgyalását követően hozza meg döntését.
Döntéshozói vélemények
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
1. döntési javaslat
"GYÜSZ-TE beszámoló elfogadása"
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Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: ÁLTALÁNOS ÜGYEK
Az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.
1.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 7/2017. (I.26.) Gye. Kt. határozata alapján élő
és a 13/2018. (I. 25.) Gye. Kt. határozatával változatlan formában és tartalommal hatályában fenntartott
megállapodás II. fejezet 6. pontja értelmében a GYÜSZ-TE, mint TDM szervezet 2019. októberi szezonelemzéssel
kiegészített beszámolóját elfogadja.
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
Felelős: Toldi Balázs
Hivatali felelős: Petényi Roland
2. döntési javaslat
"GYÜSZ-TE megállapodás felülvizsgálata,"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: ÁLTALÁNOS ÜGYEK
Az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.
Megszavazandó alternatívák:
A) alternatíva
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az Együttműködési
megállapodást a GYÜSZ-TE-vel fenn kívánja tartani. Felhatalmazza Toldi Balázs polgármestert, hogy
folytasson egyeztetést a megállapodás részleteiről, melyről a soron következő ülésen beterjesztésre kerül a
kidolgozott Együttműködési megállapodás tervezete.
Határidők, felelősök:
Határidő: 2019. 12. 19.
Felelős: Toldi Balázs
Hivatali felelős: Petényi Roland
B) alternatíva
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a GYÜSZ-TE-vel nem kíván a
továbbiakban együttműködni. Felkéri Toldi Balázs polgármestert, hogy a Gyomaendrődi Közös
Önkormányzati Hivatallal közösen dolgozza ki a Tourinform Iroda működtetésére vonatkozó feladat, és
költségtervet, és terjessze a Képviselő-testület elé a soron következő Képviselő-testületi ülésen.
Határidők, felelősök:
Határidő: 2019. 12. 19.
Felelős: Toldi Balázs
Hivatali felelős: Petényi Roland
C) alternatíva
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy nem kívánja fenntartani a
Tourinform Irodát Gyomaendrődön.
Határidők, felelősök:
Határidő: 2019. 12. 31.
Felelős: Toldi Balázs
Hivatali felelős: Petényi Roland
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Vezetői összefoglaló
Gyomaendrődi Üdültetési Szövetség Turisztikai Egyesület (röviden GYÜSZ-TE) célja: Gyomaendrőd turisztikai desztinációjának pozicionálása nemzetközi és hazai turisztikai piacon úgy,
hogy szervezeti összefogás mellett az önkormányzattal karöltve egy megalapozott újszerű marketingstratégiát kialakítva, erre a célra igényelhető állami támogatások segítségével, konzekvens brand - építő lépéseket tartalmazó tervezet alapján a látogatók/vendégéjszakák számának
növelése, és motivációjuk maximalizálása, ezzel elérendő, hogy városunk és vidéke turisztikailag frekventált lehessen. A fenntartható turizmus kialakítása, megőrzése és fejlesztése Gyomaendrődön. A turizmus esetében a fenntarthatóság a természeti, a kulturális és az épített környezeti elemek okos felhasználást, fejlesztését és egyben védelmét jelenti, minek következtében a
turizmusban részt vevők érdekei, elvárásai egyszerre teljesülnek, a gazdasági előnyökből egyszerre részesülnek. Fenntartja a kommunikációt az önkormányzat, turisztikai vállalkozók, szakmai szervezetek, civilek és a lakosság között a fejlődés érdekében. Megfelelő kompetenciát
biztosít (anyagi forrásokat és szakembereket) a feladatok végrehajtásához, a közösségi érdekeket előtérbe helyezve. Az egyesület működése révén összeadódnak a szellemi javak, mely a
város turisztikai fejlődését irányzó anyagi javak megteremtését célozza. Helyi turizmusban
érintett gazdasági szereplők szakmai továbbképzése, oktatása. (Forrás: GYÜSZ-TE alapszabály)
Fentieket figyelembe véve egyesületünk az idei évben számos olyan feladatot végzett el, melyekkel elősegítette a város turisztikai kínálatának turisták körében történő népszerűsítését.
2019. január – egész évben
Gyoma Endre facebook aktivitás folyamatos növelése:
Facebook oldalunk elengedhetetlen eszköze a mindennapjainknak, melyet az idei évben még
tudatosabban kezeltünk. Az év elején napi 2-3 bejegyzést tettünk közzé, a szezonhoz közeledve
napi 4 a főszezonban pedig napi 8 bejegyzés került ki a közösségi oldalunkra. A mellékelt
elemzés jól mutatja, hogy a július-augusztus hónapokban jelentősen megugrott követőink
száma.

A táblázat 2019.január 1-szeptember 13-ig elért adatokat tartalmazza.
3

Míg januárban kicsivel több, mint 3000 követővel rendelkeztünk, ez a száma szezon végéig 600
követővel növekedett. Bejegyzéseink a folyamatos napi szintű frissítésnek köszönhetően több
10.000-es számokat érnek el, ezeket mutatjuk be a következő ábrákkal.

Bejegyzéseink között első sorban egyesületünk tagságának szolgáltatásait, információit, aktualitásait részesítjük előnyben, amellett, hogy versenysemleges módon a helyi attrakciókat, programokat, eseményeket is folyamatosan közzétesszük. Rendkívül népszerűek a helyi természeti
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és egyéb értékeket bemutató képeink, melyek egy része profi fotóstól más része saját képeinkből áll össze. Mindig igyekszünk naprakész friss információkat közölni, fontos a változatosság,
és az információk mihamarabbi átadása a célközönségnek.
2019.január – február
Garantált programajánló elkészítése:
Az idei évben is frissítettük és elkészítettük garantált program lehetőségekből kiadványainkat,
melyet az év folyamán folyamatosan terjesztettünk. A programok, látnivalók mellett, néhány
éve a város főbb rendezvényeiből is összeállítunk egy kiajánlót, melyek előzetes információkat
tartalmaznak az adott rendezvényről, elősegítve az események időben történő népszerűsítését.
Minden évben igyekszünk az ajánlót újra gondolni (tematika, újdonságok stb.), pontos aktuális
információkkal megtölteni, mellyel kapcsolatban a tapasztalat az, hogy igény van rá, az internet
adta böngészi lehetőségek ugyan előnyt élveznek, mégis szép számmal megmaradt az a szegmens, akik preferálják a kézzel fogható offline anyagokat, hiszen a szezon végéig a 2000 példányszámmal megrendelt leporelló anyag háromnegyede elfogyott.
2019.február- március
Utazás kiállításokon való részvétel:
Kora tavasszal képviseltük és népszerűsítettük városunkat a vidéki Utazás Kiállításokon Debrecenben, Miskolcon és Szolnokon. A több napos kiállításokon számos érdeklődő kereste fel
standunkat. A tapasztalatunk az, hogy a potenciális vendégek megszólítása érdekében, továbbra
is szükség van a személyes kontaktusra, melyre kiváló alkalmat biztosítanak az utazás kiállítások, vásárok az ország több pontján. Mindezeken túl, szakmai programokon vehetünk részt a
kiállításokon, bővíthetjük kapcsolatainkat is. Évek óta a Békés Megyei Tourinformmal és a
környékbeli (Békéscsaba, Füzesgyarmat stb.) tourinformos kollégáival közösen jelenünk meg
ezeken a rendezvényeken. Olykor közös Békés-megyei „csomagokkal” népszerűsítjük térségünket, és nem elhanyagolható gondolat, miszerint nagyon sokan ismerik és ajánlják Gyomaendrődöt, előfordul, hogy a városunkban szerzett élményekben hosszasan elmélyülnek a látogatók, mi pedig mindig tudunk valami újdonsággal szolgálni neki, ami újabb motivációt jelenthet a városunkba való ellátogatásra.
2019. február- április
30. Országos Diákszínjátszó Találkozó előkészületei, lebonyolítása:
2019.Április 11-14. között az Országos Diákszínjátszó Egyesülettel (ODE) közös szervezésben
városunkban került megrendezésre a 30. Országos Diákszínjátszó Találkozó, melynek előkészületeit már a tavalyi évben elkezdtük. Fontos hozzátenni, hogy az ODT szervezési helyszínéért Keszthellyel szállt ringbe Gyomaendrőd. Az ODE vezetőségét, városunk méltán jó adottságai, a barátságos légkör, felkészültség nem sokáig késztette gondolkodásra a helyszín kiválasztásakor. A több napos jubileumi találkozóra az ország számos pontjáról érkeztek fiatal színész
palánták és szakemberek, melynek nagy visszhangja volt városunkban is, ugyan is számos pozitív visszajelzés érkezett hozzánk a találkozót illetően. A rendezvény lebonyolításával, a helyszínnel, a Kállai Ferenc Kulturális Központ és a GYÜSZ-TE munkatársainak hozzáállásával is
maradéktalanul elégedett volt az ODE vezetősége, így már biztos, hogy 2020-ban is Gyomaendrőd ad otthont az Országos Diákszínjátszó Találkozónak.
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2019. március-július
Horgászturisztikai egyeztetések, horgászatban rejlő lehetőségek kezelése, együttműködés
kialakítása, bővítése, Fűzfás-zugi horgász versenypálya népszerűsítése, turista horgászengedély váltásának népszerűsítése, segítségnyújtás a vendégeknek az online vizsgában
Egyesületünk a horgászatban rejlő adottságokat is igyekszik felvirágoztatni, ennek érdekében
több egyeztetést is tartottunk a helyi horgászegyesületek és a Körösvidéki Horgász Egyesületek
Szövetségének vezetőségével a helyi vízparti szállásadókkal és horgászboltok tulajdonosaival.
A megbeszéléseken felmerült közös marketing akciók indítása, holtágak kitáblázása, információs anyagok bővítése, melyek érdekében az önkormányzattal karöltve több lépést is tettünk
már, melynek eredményeképp: A Körösvidéki Horgász Egyesületek Szövetsége az önkormányzat támogatásával megálmodta és meg is valósította városunkban 16 holtágunk egyikén egészen
pontosan a Fűzfás-zugon azt a horgászversenypályát, mely 50 stég kialakításával remek lehetőséget biztosított városunkban idén júliusban megrendezésre kerülő Női Országos Horgászbajnokságnak. A versenyre Tourinform Irodánk is kitelepült, azon túl, hogy népszerűsítettük
városunkat és helyi termékek széles választékából válogathattak a látogatók, ezen túl a versenyzőknek is kedveskedtünk ajándékcsomagokkal. A versenyzők, akik között világbajnokok is
akadtak, nagyszerűen érezték magukat Gyomaendrődön, kiváló adottságúnak tartják versenypályánkat, melyen a közeljövőben számos további verseny várható. Turisztikailag egyesületünk
számára is fontos szereppel bír a pálya létrehozása és a további holtágakban rejlő lehetőségek
kiaknázását is magunkénak érezzük, így segítve a KHESZ munkáját, útirányjelző idegenforgalmi táblák kihelyezésével megkönnyítettük a tájékozódást az érkező versenyzőknek és látogatóknak a pályához való lejutáshoz, mely bízunk benne hasznos lesz a továbbiakban is: 2 db
tábla a versenypályát jelöli, további 2 db tábla pedig magát a holtágat. Együttműködésünk részét képezi, további táblák kihelyezése holtágainkhoz. Bízunk benne, hogy a horgász versenypálya turisztikai szempontból is jelentős vonzerőt rejt magában. Mindemellett évről évre egyre
többen keresik fel irodánkat a turista állami horgászjegy megváltásának céljából. Idén júliustól
a korábban NÉBIH-hez tartozó jegyváltó rendszert a MOHOSZ (Magyar Országos Horgász
Szövetség) vette át. 2019. január 1-jétől ahhoz, hogy Magyarország vizein horgászni lehessen,
horgász regisztráció szükséges. A regisztráció része a Magyar Horgászkártya igénylése, mely
a korábbi papíralapú horgász igazolvány helyébe lép. Azok, akik nem rendszeres horgászók,
nem rendelkeznek állami jeggyel, azoknak tökéletes a 90 napig érvényes turista állami horgászjegy, mely egy rövid regisztrációt követően és egy online vizsgapróba után könnyedén megszerezhető, a horgászkártya igénylése nélkül is. Idén számtalan román turistát segítettünk hozzá a
turista horgászjegyhez, de az ország számos pontjáról érkeztek új és visszatérő vendégek is. (
Tatabánya, Esztergom, Budapest stb.) A vizsga könnyedén, otthonról is elvégezhető, de aki
segítséget igényel, azoknak készségesen álltunk idén is rendelkezésére.
2019. március-június
Körös pecsétgyűjtő bővítése, „Körös Brand” kialakítása, közös marketingakció a folyó
menti települések minőségi szolgáltatóival karöltve
2017-ben egyesületünk kialakított egy pecsétgyűjtő füzetet, melyben 10 helyi turisztikai szolgáltató szerepel. A cél, hogy a városunkba érkező turista minél több mindent megismerjen a
Körösök ölelésben fekvő városunkból. A pecsétgyűjtés igazán szabad foglalatosság, hiszen az
egyes állomásokat a vendég választhatja ki, majd a legaktívabbak számára egyesületünk értékes
ajándékkal kedveskedik. Körös pecsétgyűjtő füzetünk egyre nagyobb népszerűségnek örvend,
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ennek apropójából egyesületünk tovább gondolta a füzet kibővítését. Felvettük a kapcsolatot a
Körös menti települések turisztikai szolgáltatóival és tervünk szerint széles körben kibővül a
pecsétgyűjtő füzet, mellyel nem titkolt célunk szorosabbra fűzni a kapcsolatot a környékbeli
településekkel. Úgy gondoljuk a közös marketing akció elindításával, összefogással kialakíthatjuk a „Körös Brand-et” is. Kezdeményezésünkhöz Szarvasról, Gyuláról, Csongrádról és
Szentesről is csatlakoztak érdeklődők. Ahhoz, hogy a pecsétgyűjtő füzet nagyot dobbantson a
jövő évben a Körös romániai szakaszán elterülő települések szolgáltatóival tervezzük felvenni
a kapcsolatot a csatlakozás lehetősége céljából.
2019. május-augusztus
Ajándéktárgyak kínálatának bővítése helyi alkotók termékeivel, hagyományos szuvenírekkel, szezoni teendők, Tourinformos feladatok ellátása
Minden évben bővítjük Tourinformos ajándék készletünket, melyhez igyekszünk egyedi helyi
termékeket és hagyományos termékeket is alkalmazni. Tapasztaltuk a korábbi évek során, hogy
a vendégek keresik a hagyományos képeslapokat így az idei évben 14 féle tematika szerint
elkészítettük a város attrakcióit, rendezvényit, holtágait, természeti értékeit közvetítő képeslapjainkat, melyek szép számmal el is keltek. Nagy népszerűségnek örvend egy helyi alkotó által
készített kérész formájú, különböző színű bőr kulcstartónk, mely mellett idén pitypang „lenyomattal” elkészült egy másik verzió is. Amellett, hogy rendkívül strapabíró és egyedi, két fontos
természeti értéket népszerűsít, ugyan is nem titkolt célunk a jövőben a tiszavirágzásra épülő
programokat létrehozni, mely a város egyik kitörőpontja lehet.
2019. március – jelenleg is
Zöld TDM - a műanyagmentes út jegyében
Egyesületünk (Gyomaendrődi Üdültetési Szövetség Turisztikai Egyesület) számára fontos a
környezetvédelem és Zöld TDM (Turisztikai Desztináció Menedzsment) szervezetként feladatunknak érezzük, hogy aktívan cselekedjünk környezetünk megóvása érdekében. A környezetvédelemre és az energiatakarékosságra való figyelemfelhívás érdekében a korábbi években az
ArttreeProduction segítségével a Gyomaendrődi TDM szervezetünket (GYÜSZ-TE) és honlapunk működésének energiaszükségletét is 100%-ban karbon-semlegesítettük. Az elvégzett audit alapján a szervezet és weboldalának karbon-lábnyoma a 2012. évben összességében 13
tonna
CO2
volt,
míg
2013-ban
11
tonna
CO2.
Ennek a 13, illetve 11 tonna kibocsátásnak az ellentételezését 13, valamint 11 darab karbon
kredit felhasználásával (azaz nyugdíjaztatásával) értük el, így 2012-ben 13, míg 2013-ban 11
tonnányi kredit megvásárlásával járultunk hozzá a Föld szén-dioxid kibocsátásának csökkentéséhez. Mindemellett, évről évre igyekszünk bővíteni helyi termékeink kínálatát, és arra is odafigyelünk, hogy milyen termékek kerülnek irodánk polcára. Termékeink között szerepelnek vászontáskák, melyen Gyomaendrőd a Körösök ölelése logó látható és igen nagy sikert arat vendégeink körében. Az idei szezonban még intenzívebben kampányolunk a műanyagmentesség
mellett, csatlakoztunk a műanyagmentes július elnevezésű kampányhoz is, aminek a lényege,
hogy törekedjünk az egyszer használatos műanyagok elkerülésére és helyettük tartósabb, környezetbarát alternatívákat használjunk. Tovább gondolva az egyszeri, havi kampányokat, melyek ugyan hatékony figyelemfelhívással bírnak, egyesületünk elindított egy kampányt ÖKOS
döntés névvel, melynek első részében az egyszer használatos műanyag szívószálak megszüntetését, avagy környezetkímélő alternatívákra való cserélését szorgalmaztuk kifejezetten helyi
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vendéglátósokat megcélozva. Hiszen a változás kis lépésekkel kezdődik. Alábbiakban megtekinthető a kampány felhívásának első része, melynek lebonyolítása folyamatos:
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Egyesületünk életében az elkövetkezendő időszakban még sok terv vár megvalósításra a környezetünk megóvása érdekében is.
Az elmúlt évek tapasztalatai alapján megállapítható, hogy az aktív-, egészség- és ökoturizmus
mellett érdemes a horgászturizmusban rejlő lehetőségeket minél jobban kihasználni. Ebben a
KHESZ-szel való együttműködés jelentős segítséget nyújtott az idei évben, melyet a továbbiakban is szeretnénk fenntartani és további közös célokat megvalósítani. További potenciált jelenthet Gyomaendrődnek a térségbe érkező turisták minél nagyobb százalékban történő elérése,
ugyanis úgy ahogy a városunkba érkező turista is ellátogat környékbeli településekre, egyre
gyakrabban fordul elő, hogy a közeli településeken megszálló turisták is átjönnek Gyomaendrődre. A környékre érkező turistákban rejlő lehetőségek kiaknázásában a kb. 60 km-es térség
turisztikai szervezeteivel való minél hatékonyabb együttműködés nyújthat segítséget. Erre a
kitörési pontra épülhet rá az említett „Körös Brand (márka)”, melynek minőségi kidolgozása
hosszabb időt igényel. Az Országos jelentőséggel bíró Diákszínjátszó Találkozónak állandó
helyszíneként készülünk szolgálni, mely szintén városunk hírnevét nagyban elősegítheti. Ennek
érdekében folyamatos a kapcsolattartás az Országos Diákszínjátszó Egyesület (ODE) vezetőségével.
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Az egyesület tagsága
Az egyesület vezetőségi tagjai 2019-ben is változatlanul az alábbiak szerint álltak össze:
Elnökség:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Gera Krisztián, elnök
Rideg Zoltán, elnökhelyettes
Balog Károlyné
Károlyi Mihály
Kovács Péterné
Pájer Sándor
Toldi Balázs

Felügyelőbizottság:
1. Liptay János, FEB elnök
2. Lehóczkiné Timár Irén
3. Tótka Sándor

Az egyesület tagsága:
2019. június 11-én megtartott közgyűlésen 4 új taggal bővült egyesületünk: -Gyuricza Anikó
– ZorbaVendégház ;Jankulár Zsolt-magánszemély; -Papné Hornok Irén –Kvartély magánszállás;-Vadász Rita- Rittex Angelit ékszer
2019-ben 1 fő lépett ki egyesületünkből (Dr.Katona Piroska – Szabadság téri Apartman). A
mellékelt táblázat az aktuális taglistát tartalmazza, mely jelenleg 51 fő.

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

Elnök
Gera Krisztián (Liget Gyógyfürdő)
Elnökhelyettes
Rideg Zoltán (e.v.)
Elnökség
Balog Károlyné (Harang Szálló)
Károlyi Mihály(Berény -Édesség
Bt.)
Kovács
Péterné
(Levendula
Apartmanház)
Pájer Sándor (Pájer Kemping)
Toldi Balázs (Gyomaendrőd Város
Önkormányzata)
Felügyelőbizottság
Liptay János (Ibolya Vízparti nyaralók)
Lehoczkiné Timár Irén (Gyomaendrőd Város Önkormányzata)
Tótka Sándor (Tótkaép Kft)
Tagok
Adamik János (kistermelő)
Balta Roland (e.v.)
Csapó László (Bónom-zug Vízéért
Egyesület)
Csákvári Katalin (Nagylaposi Birkacsárda)

15. Davidovics László (Bethlen Gábor
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

Mezőgazd. és Élelm. Szakisk. és
Kollégium)
Búza Tamás(Szilvia Panzió)
Dr.Glózik Klára (pártoló tag)
Dr. Hanyecz Károly (Dr.Hanyecz
Károly nyaralóház)
Fodor József (Hantos-Dobófagyizó
és nyaralók)
Gschwindt Mónika (6-os bisztro)
Gyuricza Anikó (Zorba Vendégház)
Ignácz Tibor ( Hármas-Körös Pálinka Manufaktúra)
Ignácz Veronika (Hárs Hotel)
Invictus Úszó és Vizilabda SC Kft.
Illin József (Dévaványai Vadásztársaság)
IrimiásRóbert(Telekparti Szabadidőpark)
Jankulár Zsolt (magánszemély)
Juhász Andrea (Andrea kozmetika)
Juhász Zsolt (Révlaposi Révpihenő)
Kállai Ferenc Kulturális Központ

11

31. Kis István (Aprócska és Békatutaj
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.

Vendégházak)
Kis Sándor (Sörkert Fogadó)
Kosjár György
Kovács Tibor (Csobogó Nyaraló)
Maczkó Dóra (Sárarany Szalmaporta)
Maczkó István (Normacomp Kft.)
Marton Mihály (Berény Szálló)
Mráz Lászlóné (Teknős Nyaraló)
Nagy Zsolt ( InsulaBau.Kft.)
Oláh Rita (Rügyerek és Gyökerek)
Papné Hornok Irén(Kvartéy magánszállás)

42. Parti Ferenc (Zöld-Ép-Ker)
43. R. Nagy Tibor ( Sofőr Suli 2008
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.

Kft.)
Tánczos Imre (Tópart Panzió)
Tímár Andrásné ( KörösSzálloda
és Étterem)
Tímár Attila (Tímár Panzió;Dréher
Söröző)
Tímár Imre (Móricz Vendégház)
Vadász Rita (RittexAngelit ékszer)
Varga Mihály (Gyomapress Kft.)
Vincze Ernő Józsefné
(Csillágvirág Nyaraló)
Vrbovszki Zoltán, Kajlik Péter
(Berényi Gyermek FC)
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Emberi erőforrások
A Turisztikai Egyesület 1 fő állandó munkavállalóval–Sztezsán Adrienn dolgozott az év során – aki mind az Irodavezetői-mind a TDM menedzseri feladatokat ellátta, és felelt a TDM
szervezet valamint a Tourinform iroda működéséért az elnök úr Gera Krisztián szakmai irányítása alatt.
1 fő turizmus –vendéglátást tanuló diák szakmai gyakorlatát töltötte egyesületünknél az év
elején (február-április), mely során egyesületünk maradéktalanul biztosította számára a tanulmányait kiegészítő gyakorlati tudást.
1 fő munkavállalónkat az Ifjúsági Garancia program keretein belül alkalmaztuk a szezon
során. Ezzel lehetőséget nyújtottunk fiatal pályakezdőnek elhelyezkedni.
A főszezon alatt összesen 2 fő turizmus iránt érdeklődő diáknak adtunk lehetőséget betekinteni
a szakmába az Önkormányzati Diákmunka Program segítségével, továbbá a Liget Fürdő
jóvoltából a szezon zavartalan működésére.
Tourinform Irodavezető és TDM menedzser
gyakornok (Szent István EgyetemSzarvas)
diákmunkás (Önkormányzati Diákmunka Program; Liget Fürdő)
Ifjúsági Garancia Program

1 fő

egész évben

1 fő-

2019. február-április

2 fő

2019. június-augusztus
2019. június-július
2019.július-augusztus

1 fő

Ugyan az év során több turizmus iránt érdeklődő fiatal fordult meg egyesületünknél, a tapasztalatunk az, hogy a létszámtól sokkal fontosabb a minőség, a megfelelő képességekkel, szakmai tudással, önálló munkavégzésre alkalmas munkaerő biztosítása. A hatékony munkavégzés és a folyamatos célok megvalósítása érdekében a jövőben legalább 1 fő szakember – állandó alkalmazottként szükségeltetik.
Szakmai tevékenységünk
Szakmai tevékenységünk lefedi a TDM szervezet működtetésével kapcsolatos feladatokat, valamint a Tourinform iroda működtetését és az azzal járok feladatokat. Mivel mindkét feladatkört együttesen végzi munkatársunk, ezeket egyben mutatjuk be a következőkben.
Marketing tevékenység
A következő felsorolás az egész éves marketing tevékenységeinket mutatja be:
Marketing tevékenységek bemutatása – 2019. év
Feladat
Leírás
www.gyomaendre.hu működte- Gyomaendrőd, mint turisztikai
tése
desztináció bemutatása, turisztikai
szolgáltatók bemutatása, rendezvények, aktualitások feltöltése
Rendezvények hirdetése, turisztiwww.gyomaendre.hufacebook
kai szolgáltatók bemutatása, nyeoldalának működtetése
reményjátékok, programajánló;

Típus / Időzítés
folyamatos online
marketing

folyamatos online
marketing
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tagság szolgáltatásainak folyamatos marketingje
Beérkező telefonos, e-mailes ilInformáció- illetve segítségletve személyes kérdések megványújtás a városba érkező turistáknak
laszolása, tájékoztatás
Nemzeti Turisztika Adatbázis
Gyomaendrődön és gyűjtőterületöltése /Tourinform feladat/
tén található minden turisztikai
objektum/esemény adatbázisba
történő feltöltése, ellenőrzése
Garantált programajánló elkéProgramok összegyűjtése, kiadszítése
vánnyá (plakát, szórólap) rendezése, feltöltése a honlapra, nyomtatása, terjesztése
Facebook kampányok
Kampány tervezése, végrehajtása
és monitoring mindez a költséghatékonyság jegyében
Információ nyújtása városi ren- Információnyújtás Gyomaendrőd
dezvényeken Tourinform kitele- és környéke látnivalóról, kiadvápülés formájában
nyok terjesztése, helyi termékek
népszerűsítése

folyamatos direkt
marketin
folyamatos (versenysemleges) online marketing
minden szezon
elején offline / online marketing
folyamatos online
marketing
Felmerülő igény
esetén direkt marketing (Sajt-és Túrófesztivál; Országos Női Horgászbajnokság –Fűzfás-zugi Horgászpálya)

Az Önkormányzat által nyújtandó 1,5 millió forintot az alábbi táblázatban foglaltak alapján szeretnénk elszámolni:
Tevékenység

Összeg (Ft)

Státusz

Utazás kiállítások –Debrecen, Miskolc, Szolnok
Garantált programajánló - grafika, nyomda
honlap fenntartás –www.gyomaendre.hu

316 605
134 265
228 600

Tourinform ajándéktárgyak
holtágak kitáblázása –Fűzfás-zug; Fűzfás-zugi horgász
versenypálya
rendezvények promóciója –KandászTravel
Fotózás –Ász fotó
rádiós hirdetés-Actor Kft.

248 810
146 560

megvalósult
megvalósult
megvalósítás
alatt
megvalósult
megvalósult

további holtágak kitáblázása – Német-zug;Félhalmiholtág,Danzug,Endrődi Rév-zug

kb. 400 000

ÖSSZESEN

1.929.840 Ft

275 000
20 000
160 000

megvalósult
megvalósult
megvalósítás
alatt
megvalósítás
alatt

14

Termékfejlesztés
A gyomaendre.hu illetve a Gyoma Endre facebook-os oldalunk folyamatos frissítésével, aktualizálásával egyre több emberhez juttatjuk el programjainkat illetve Gyomaendrőd közelében
lévő programokat az érdeklődőknek. Az online marketig természetesen nemcsak szezonális feladat, egész év folyamán végezzük.
Az irodában a szezon elején ismét elkészítettük az éves programajánlónkat, garantált programokkal, melyet plakát és szórólap formájában terjesztettünk. Eljutattunk belőle a környező települések Tourinform irodáiban, illetve a helyi turizmusban érdekelt és érintett intézményekbe.
A garantált programok összegyűjtésével segítettük a szolgáltatókat a programlehetőségek hirdetésével, ajánlásával, illetve a turisták kényelmét is segítette.
A 16 holtágunknak köszönhetően a horgászat is népszerű az ide érkezők számára. Irodánk az
állami turista horgászjegy megszerzésében nyújtott segítséget az eszközök (internet, nyomatató) biztosításával és tájékoztatással, ezzel növelve a horgászturisták kényelmét.
Ajándéktárgyaink kínálata bővült a szezon során, és szép számmal eladásra is kerültek. Legnépszerűbb a hűtő mágnes és a kulcstartó volt, melyeken Gyomaendrőd jelképes helyei láthatóak. Továbbá bővítettük fotóanyagunkat is, városi képekkel, drónos felvételekkel.
Információ szolgáltatás - Tourinform iroda üzemeltetése
Körös Látogatóközpont (Jókai u. 6.) Infopont: szept 1. – ápr. 30 között
Nyitva: hétköznap 8:00 és 16:00 között.
Tourinform iroda (Liget fürdő pénztárral szemben): május 1. és augusztus 31.. között
Nyitva: H-P 9:00 -17:00 és Szo: 10:00 -16:00, valamint Vas (jún.1 – aug.31) 10:00 16:00
A Tourinform iroda kitelepüléssel nyitotta a munkáját, aGyomaendrődi Nemzetközi Sajt- és
Túrófesztiválon vettünk részt. Békés megyét és Gyomaendrődöt népszerűsítettük a rendezvényen. A rendezvényt továbbá segítettük a saját honlapunkon, facebook oldalunkon való megjelenéssel.
A Tourinform iroda működését a Liget fürdő pénztárral szemben, ahogy feljebb is említettük
2019. május elsején kezdte meg. A szezon során (május 1 –augusztus 31..) összesen 938személyes megkeresésünk volt, 146 telefonos és 75 e-mail-es.
Tourinform Gyomaendrőd iroda statisztika (május 1 és augusztus 31.között)
MegkereMegkeresé- Megkeresé- megkeresé- megkeresésés típusa sek száma – sek száma - sek
sek száma2016 év
2017 év
száma 2019 év
2018 év
Telefonos 149
188
153
146
E-mail
51
95
112
75
Személyes 789
1042
805
938
Összesen
989
1325
1070
1159
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A Tourinform iroda a Magyar Turisztika Ügynökséggel kötött névhasználati szerződés értelmében a következő feladatokat látja el az iroda:
Térítésmentes szolgáltatások:
- mosoly
- versenysemleges tájékoztatás a belföldi és külföldi vendégek részére a helyi, térségi és országos turisztikai kínálatról (látnivalók, turisztikai szolgáltatók, programlehetőségek, stb…)
- versenysemleges tájékoztatás a helyi lakosság számára a helyi, térségi és országos
turisztikai kínálatról (látnivalók, turisztikai szolgáltatók, programlehetőségek,
stb…)
- nemzeti, regionális, térségi és helyi turisztikai kiadványok terjesztése (az MT Zrt.,
más Tourinform irodák, valamint saját és a helyi turisztikai szolgáltatók kiadványai)
- a turisták érdekeinek képviselete, a felmerült problémák kezelésében való segédkezés
- segítségnyújtás további felmerülő kérdésekben
Térítés ellenében nyújtott szolgáltatások:
- helyi termékek, ajándéktárgyak értékesítése
- Hungary Card értékesítése
- Körös pecsétgyűjtő értékesítése
Szakmai jellegű tevékenységek (Tourinform-os kötelezettségek):
- az iroda berendezése a névhasználati szerződésben leírtak szerint
- folyamatos kapcsolattartás az iroda működési területéhez tartozó szakmai szolgáltatókkal, vállalkozókkal, szakmai szervezetekkel, intézményekkel
- folyamatos kapcsolattartás a térségi, megyei, régiós, országos szakmai szervezetekkel (más Tourinform irodák, Tourinform Békés megye, Dél-Alföldi Regionális
Marketingigazgatóság)
- turisztikai jellegű információkat, adatokat továbbít a különféle turisztikai tervdokumentumok megfelelő szakmai hátterének biztosításához, illetve azok kidolgozásához
- folyamatos adatgyűjtés, adatszolgáltatás és adatfrissítés az iroda működési területét érintő turisztikai adatokkal, információkkal kapcsolatban (NETA adatbázis
kezelése)
- folyamatos adatgyűjtés, adatszolgáltatás és adatfrissítés a különféle turisztikai kiadványokat illetően
- statisztikai adatok képzése elsősorban az iroda látogatottsági és megkeresési adataira vonatkozóan (személyes, telefonos, e-mailes), illetve azok továbbítása a felsőbb szervek felé
- az iroda működéséről szóló jelentések, beszámolók, tervek elkészítése és megküldése a felsőbb szervek felé
- az irodát érintő bárminemű változás bejelentése a felsőbb szervek felé
- részvétel az MT Zrt. által szervezett továbbképzéseken, konzultációkon, tréningeken, valamint az országos Tourinform találkozókon
- a Tourinform hálózat, valamint az MTÜ saját honlapjának folyamatos nyomon
követése, az aktualitások figyelése (tekintettel a szakmai oldalakra)
- az MTÜ által előírt határidős feladatok pontos, időre történő végrehajtása
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A Magyar Turisztikai Ügynökség a fenti feladatokat, valamint a névhasználati szerződés betartását több módszerrel is ellenőrizte, így a szezon során volt telefonos és személyes ellenőrzés
valamint mystery shopping (telefonon, e-mailben és személyesen több alkalommal és nyelven)
is, melyeken az iroda mindig megfelelt.
Kiemelném a feladatok közül a Nemzeti Turisztikai Adatbázis (röviden: NETA) feltöltését,
mellyel az iroda adatgyűjtő területe1 felkerült az alapjaiban megújult NETA adatbázisba, és a
tourinform.hu oldalnak a hellomagyarorszag.hu oldalba történő integrálásával lehetőség nyílik
a személyre szabott keresést egy belföldi üdülés, utazás tervezése során.Ide versenysemleges
módon minden turisztikai szolgáltató illetve esemény feltöltésre kerül. (függetlenül attól, hogy
tagja-e a TDM szervezetnek)
Irodánk a szezon során teljes arculatváltáson esett át. Harminc év után a Magyar Turisztikai
Ügynökség megújította a Tourinform-hálózat arculatát, amelynek része egy új logó bevezetése
volt, mely a segítőkészséget fejezi ki. A váltás idén nyáron megtörtént, minden Tourinformiroda új külsőt kapott: megújult küllemű táblák, strandzászlók, ablakmatricák, és egységes
nyitva-zárva táblák kerültek kihelyezésre. Továbbá idén várhatóan sor kerül a városban elhelyezett barna idegenforgalmi táblák tourinformos kiegészítőinek cseréjére is. Úgy gondoljuk
nagyon nagy szükség volt az újításra, hiszen fontos az, hogy milyen környezetben várjuk és
fogadjuk a vendégeket. Bízunk benne a külső megújulás után a következő években sor kerül az
iroda belső modernizálására is.
Kiemelendő továbbá, hogy az ide érkezőket nem csak magyar, hanem angol és német nyelveken
is kiszolgáljuk, segítve ezzel a külföldiek boldogulását.
A szezon folyamán több alkalommal megkerestek minket személyesen illetve telefonon keresztül, hogy segítséget kérjenek a megfelelő szállásfoglaláshoz.

1 Tourinform

Gyomaendrőd adatgyűjtő területe: Gyomaendrőd, Mezőberény, Hunya, Köröstarcsa, Csárdaszállás
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Monitoring
A következő részben az Önkormányzati Adóosztály adatai alapján értékeljük ki a szezont.
Az IFA adatokat (2015-2019) az 1. sz. melléklet tartalmazza
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Bevételek
Működési költségeinket az Önkormányzat által nyújtott támogatásból és pályázati pénzekből
finanszíroztuk. Értékesítésből számárazó bevételünk a Tourinform irodában eladatott ajándéktárgyakból, és a fesztiválszínpadunk és sátraink és sörpadjaink kiadásából származott. Ezen túl
bevételek a tagdíjakból és marketing hozzájárulásokból származtak még. A táblázat 2019.
szeptember 30-ig tartalmazza az adatokat, mely alapján a saját bevétel 1 908 926 Ft 29 %-ot,
míg az Önkormányzattól érkező 4 775 000 Ft összeg az összes bevétel 71 %-át teszi ki.
Megnevezés
Műkődési hozzájárulás (Önkormányzat)
EFOP (XI. Gyomaendrődi Disznótoros és Böllérpálinka
Verseny) (Önkormányzat)
Disznótoros és Böllérpálinka Verseny Támogatása
(Önkormányzat)
Rendezvényszervezés bevétel (színpad és technikai
eszközök bérbe adása)
Tourinform iroda bevétele
Egyéb bevételek, hozzájárulások (tagdíj, marketing
hozzájárulás)*
Ifjúsági Garancia program (Békés megyei kormányhivatal)
MC (X.Gyomaendrődi Disznótoros és Böllérpálinka Verseny

Összesen:

Megvalósult szept. 30-ig
2 000 000 Ft
425 000 Ft
350 000 Ft
360 000 Ft
343 450 Ft
258 000 Ft
187 476 Ft
760 000 Ft

6 683 926 Ft

Ez az arány az első kilenc hónapra vonatkozik, és valószínűleg csökkeni fog az Önkormányzati
bevételek aránya, mert Önkormányzati bevételre már nem számítunk, viszont a saját bevételeink az év végéig növekedni fognak.
*a tagdíjak jelentős része a tavalyi elmaradt befizetésekből származik
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Feladatterv 2020. évre
Célok 2020. évre
➢ Vendégéjszakák és vendégérkezések számának növelése, ez által IFA bevételek
növelése. Turistaköltések növelése
➢ Gyomaendrőd, mint turisztikai márka kiépítésének folytatása, erősítése
➢ Marketing tevékenység összehangolása a város intézményei és az egyesület között a költséghatékonyság jegyében
➢ Gyomaendrőd marketing kommunikációjának egységesítése, egységes arculat(Gyomaendrőd a Körösök ölelése) használása. Ezáltal a városmárkázás folyatatása.
➢ Helyi együttműködések erősítése
➢ Kapcsolati tőketovábbi bővítése
➢ Hozzájárulás egy pozitív város imázs kialakításához, erősítéshez, ezzel támogatva a vállalkozó kedv növekedését, illetve befektetők vonzását
➢ Városi turisztikai koncepció elkészítésének szorgalmazása
➢ horgászturizmusban rejlő további lehetőségek kihasználása
• fennmaradt holtágak kitáblázása útirányjelző és információs jelleggel
• horgászboltok közelében és a város központi helyein további információs táblák elhelyezése
• átfogó információkat tartalmazó kiadvány készítése több nyelven közös együttműködésben a Körösvidéki Horgász Egyesületek Szövetségével
• fontosabb infók:
o általános ismertető
o holtágak számszerűen, részletes leírással (pl.: fogható halfajok, terület
nagysága, horgászjegyek területek szerint egyértelműsítve)
o térkép
o horgászboltok feltüntetése
o horgászjegy- kártya részletes infók helyi szinten, turista horgászengedély
gyerek horgászjegy
o versenyek
• a 16 holtágunk összes kapacitását kihasználva, ahol lehet további horgászhelyek kialakítása
• horgászvizek élővilágának interaktív bemutatása, tematikus utak létesítése,
mely „összeköti” a holtágakat, melyekre újabb programok szervezhetők ->pl:
PECSÉTGYŰJTŐ
• hal gasztro/szakmai események/ gasztro túra/kapj rá kampány stb. : azokon a
holtágon ahol kiépülhetnek a horgászhelyek, +egyéb infrastrukturális fejlesztés
elérhető
➢ Országos Diákszínjátszó Találkozó lebonyolítása, mely rangos eseménynek városunk állandó otthont szeretne adni közös együttműködésben az Országos Diákszínjátszó Egyesülettel, helyi intézményekkel, szolgáltatókkal
➢ Körös Pecsétgyűjtő folyamatos bővítése a Körös teljes hosszára kiterjedve, ezáltal a Körös Brand kiépítése, támogatók együttműködők felkutatása és a projekt
teljes körű megvalósítása
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➢
➢
➢

➢
➢

➢
➢
➢
➢

➢

➢ környezettudatosságra való törekvés helyi szinten, ÖKOS döntés kampány
folytatása
➢ Decathlon túra – kerékpáros, gyalogos, vízi formában, együttműködésben a túra
szervezőivel, helyi intézményekkel, mely kiváló lehetőséget adhat Gyomaendrőd,
mint turisztikai célpont kiemelkedésére
➢ kerékpáros és gyalogos turizmus fellendítése, túrák szervezése, túraútvonalak
folyamatos promóciója
➢ Motormúzeum „életrekeltése”, régi-új attrakcióra való építkezés
➢ Tiszvavirágzásra épülő túra
• cél: látogatók vonzása; kiemelt jelentőségűvé tenni a tiszavirágzást, mely
2019-ben bekerült a megye 7 csodája közé, és az arra épülő eseményeket
o (pl. :Tiszavirágzás Riadólánc)
• kérésznéző pontok kijelölése, térkép, kiadványkészítés, országos médiában
való figyelemfelhívás
• egységesen több településen meghirdetve azonos struktúrára felépítve
• együttműködésben azokkal a településekkel, melyek mentén látható a kérész
rajzás
• közös marketinggel ismertebb jelenség lehet a tiszavirágzás
• parti sétával étkezéssel kialakított túra
• kérÉSZ tábor gyerekeknek ->tiszavirágzásra és egyéb öko-és környezetvédelmi témára alapuló tábor szervezése, ezzel is elősegítve a tiszavirágzás népszerűsítését
Gyomaendrőd információs kiadvány kialakítása (szállás, éttermek, horgászhelyek
stb.)
pályázatok folyamatos figyelése, nyomon követése, relevánsak beadása
Gyomaendrődi Disznótoros és Böllérpálinka Verseny hatékonyabb szervezése, pályázati források további felkutatása, szemléletformáló jelleggel iskolások bevonása a
hagyományőrző és teremtő rendezvény megismerése érdekében (pl. általános iskolások készítsenek dekorációt a rendezvényre, a legjobb pályamű kerül ki a rendezvény
napján, középiskolások bevonása csapatként a rendezvénybe (lsd.Békéscsaba)
fotópályázatok újbóli meghirdetése természeti értékeinkre építve (évszakonként, kijelölt témánként)
Gyoma Endre facebook oldalunkon elérni 6000 követőt, témánkénti posztok tudatosabb megjelenítése (programok, szállások, éttermek, természeti fotók, érdekességek,
események stb.)
www.gyomaendre.huweboldal teljes megújítása, újragondolása, városi rendezvénynaptár kialakítása
Wifi-mentes programok kialakítása
helyi termelők, helyi termékek bővítése, szezoni ajándékkészletünk bővítése, egységes városcímer és Gyomaendrőd a Körösök ölelése szlogen használatával
utazás kiállításokon való megjelenés folytatása közösen a békés megyei és békéscsabai Tourinformmal, hiszen a személyes kontakt a potenciális vendégekkel továbbra is
fontos
gasztro-;turisztikai jellegű rendezvényeken való további megjelenések, helyi attrakciókon kívül helyi termékek népszerűsítése, kóstoltatása
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➢ helyi attrakciók kitáblázása: Erzsébet ligeti lombkorona sétány és kilátó, Bárka Látogatóközpont, Szent Antal Kenyérsütőház, Körös Látogatóközpont, Endrődi Tájház,Kner Múzeum stb.
➢ egyedi promóciós kisfilm készítése
MARKETING TERV 2020. évre
Időszak
január
január
január - április
január- december
január-december
január –
december
január –december
január –
december
március
március április
március –
április
március –
április
márciusmájus
április –június
április
május
május – augusztus
május – október
július –
szeptember
szeptember
– november

Feladat
információs anyagok, horgászati információs táblák
Weboldalunk a www.gyomaendre.hu teljes megújítása
Körös pecsétgyűjtő bővítése

Költség (E Ft)
200
500
100

Körös Pecsétgyűjtő füzet népszerűsítése – főleg online

-

környezettudatos kampány- ÖKOS döntés kampányok

100

Programok népszerűsítése a www.gyomaendre.hu weboldalon illetve a Gyoma Endre Facebook oldalon
Gyomaendrődöt népszerűsítő kiadványok terjesztése a Tourinform hálózaton és térségi együttműködéseken keresztül
Részvétel szakmai rendezvényeken, konferenciákon
TDM konferencia, Tourinform találkozó
attrakciók, holtágak útirányjelző idegenforgalmi táblák kihelyezése
A Keleti régióban tartandó Utazás kiállításokon való megjelenés személyesen illetve kiadvány küldéssel
Várható helyszínek: Miskolc, Debrecen, Szolnok
Együttműködési lehetőségek keresése a térségen belül
Horgászatot népszerűsítő Facebook kampány
A Hármas-Körös és holtágait népszerűsítő posztok, (képek
és videók)
Programajánló szórólap és plakát összeállítása, mely tartalmazza a városi rendezvények listáját is
Wifi-mentes programok együttműködő partnerekkel

-

Tévés megjelenés – Gyomaendrőd ajánló reklámspot és
promóciós kisfilm készítése
A Gyomaendrődi Sajt és Túrófesztivál népszerűsítése a
szervezőkkel egyeztettek médiákban
Együttműködő partner: KFKK
Kitelepülés a XX. Gyomaendrődi Sajt és Túrófesztiválra
Front office feladatok ellátása a Tourinform irodában
Június 1. és augusztus 31 között nyitva minden nap
Fotóadatbázis növelése legalább 150 db képpel (attrakciók,
természetfotók stb.)
Fotópályázat hirdetése
célcsoport: a Gyomaendrődre érkezők
Gyomaendrődi Disznótoros és Böllérpálinka Verseny szervezése

400

600
300

-

150
100

100

100
40
3000
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november

Gyomaendrődi Disznótoros és Böllérpálinka Verseny népszerűsítése helyi és térségi médiumokban

50

Összegzés
Az általunk végezett marketingtevékenységből nem csak az egyesület tagjai profitáltak, hanem
a város összes turisztikai szolgáltatója, illetve hozzájárultunk a városmarketinghez építve ezzel
Gyomaendrőd imázsát. Munkánkat a jövőben is hasonló odaadással és szakmaisággal fogjuk
végezni.
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17. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
Az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
2019. november 19-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező bizottság:

A 0130/14 hrsz.-ú ingatlan tulajdonrészének átadása
Csényi István
Toldi Balázs polgármester
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság, Pénzügyi,
Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság, Ügyrendi,
Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság

Tisztelt képviselő – testület!
A Hulladéklerakó védelmi övezet per Szegedi Ítélőtábla Pf.II.20.483/2010/6. számú ítélete meghatározott ingatlanok
vonatkozásában vételár és kártalanítás megfizetésére kötelezte az alperes önkormányzatokat.
Az ítélet adásvételi szerződést hozott létre Gyomaendrőd, külterület 0133/10, 0130/14 és 0130/21 hrsz. alatt
nyilvántartott ingatlanokra. Az ítélet alapján az ingatlanok a Regionális Hulladékkezelőt működtető települési
önkormányzatok tulajdonába kerültek. Gyomaendrőd Város Önkormányzata tulajdoni hányada az ingatlanokban
3383/10000-ed.
Molnár Sándor elnök úr tájékoztatást adott arról, hogy a Délkelet-Alföld Regionális Hulladékgazdálkodási Rendszer
Létrehozását Célzó Önkormányzati Társulás (a továbbiakban: DAREH) és a NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda
Nonprofit Kft. által elnyert KEHOP-3.2.1-15-2017-00010 azonosító számú „Komplex hulladékgazdálkodási rendszer
fejlesztése a Délkelet-Alföld térségben pályázatában a létesítmények helyszíne okán változásbejelentési kérelemmel
élt.
A tájékoztatás közli, hogy „Megállapításra került, hogy a Gyomaendrőd, külterület 0130/14 hrsz.-ú az érintett
települési önkormányzatok tulajdonában álló ingatlanra tervezett új átrakóállomás a társulás területén üzemelő
létesítményekkel összhangban üzemeltethető, és teljes mértékben ki tudja váltani a szarvasi átrakó funkcióját. A
gyomaendrődi átrakóállomás a békéscsabai kezelőközpont távolságát tekintve ideális helyen található, így jelenlegi
és a fejlesztés hatására kialakuló infrastruktúrába teljes mértékben beilleszthető.”
A DAREH döntött arról, hogy az új átrakó állomás építése érdekében a szükséges, többek közt a gyomaendrődi
0130/14 hrsz. ingatlan tulajdonjogának ingyenes megszerzése érdekében keresse meg az érintett tulajdonosokat.
Az Irányító Hatóság megvizsgálja, hogy az ingatlan bevonása, mint a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási
rendszerelem fejlesztése megfelel-e az Országos Hulladékgazdálkodási Közszolgáltatási Tervnek
A DAREH kéri, hogy amint az Irányító Hatóság a támogatási szerződésmódosítást jóváhagyja, akkor a Képviselőtestület hozza meg a döntést a 0130/14 hrsz.-ú ingatlan tulajdonrészének ingyenes átadása érdekében.
A DAREH a támogatási szerződés módosításáról értesítést küld.
A 0130/14 hrsz.-ú telephelyen lévő épületek, építmények műszaki állapota a jó és a leromlott között változik. A
települési önkormányzatok döntése alapján az ingatlant a Regionális Hulladékkezelő Kft. használja.
Az ingatlan nyilvántartási és egyéb adatai.
Helyrajzi szám:
Tulajdoni hányad:
Övezeti besorolása:
Művelési ág:
Megnevezés:
Fekvése:
Területe:
Jogi jelleg:
Ingatlanon lévő épületek, építmények hasznos
alapterülete:

0130/14
3383/10000
Mezőgazdasági zóna
Kivett
Üzem
Külterület
8 ha 6065 m2
„védelmi övezet”, 8 ha 5063 m2
Lakó- és szociális épület, 295 m2,
Gazdasági épület, 72 m2,
3 db álló garázs, 60 m2,
juh istálló, 350 m2,
Gépszín, 300 m2,
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Forgalomképessége:
Könyvszerinti nettó érték:

Kemence+kémény, 250 m2.
Üzleti vagyon (forgalomképes)
17.558.090,- Ft

A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvényben meghatározott kivétellel [14. § (1) bekezdés] az állam vagy a
helyi önkormányzat kizárólagos tulajdonában álló nemzeti vagyon nem idegeníthető el. Ezen tilalom az állam vagy a
helyi önkormányzat kizárólagos tulajdonában álló nemzeti vagyonba tartozó javak teljes terjedelme tekintetében
fennáll.
A nemzeti vagyontárgy elidegenítése alól kivétel amennyiben törvény a helyi önkormányzat feladatát más helyi
önkormányzat feladataként vagy állami feladatként, illetve állami feladatot helyi önkormányzat feladataként állapít
meg, a feladat ellátását közvetlenül szolgáló és ahhoz szükséges helyi önkormányzati, illetve állami vagyonnak a
feladatot átvevő részére történő tulajdonba adása nyilvántartási értéken való átvezetéssel, ingyenesen történik. Ez a
rendelkezés arra az esetre is vonatkozik, ha az állam vagy az önkormányzat a közfeladat részét képező feladatot ad
át, és ennek a feladatnak az ellátását közvetlenül szolgáló és ahhoz szükséges vagyonelem tulajdonjoga kerül
ingyenesen átruházásra.
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 108. §-a az alábbiak szerint rendelkezik az
önkormányzat kizárólagos tulajdonában álló nemzeti vagyon tulajdonjogának ingyenes átadásáról.
1. A helyi önkormányzat tulajdonában álló nemzeti vagyon tulajdonjoga az állam vagy más helyi önkormányzat
javára ingyenesen átadható, jogszabályban meghatározott közfeladat ellátásának elősegítése érdekében.
2. Az ingyenes vagyonátadás az önkormányzat kötelezően ellátandó feladatainak ellátását nem veszélyeztetheti.
3. A helyi önkormányzat képviselő-testületének nemzeti vagyon ingyenes átadására vonatkozó határozatában meg
kell jelölni azt a jogszabályban meghatározott közfeladatot, amelynek ellátását az átadás elősegíti.
A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény értelmében az önkormányzatnak nincs törvényi kötelezettsége,
amely alapján köteles a közszolgáltatónak ingyenesen vagyonelemeket átadni a feladata ellátásához.
Tehát az önkormányzat a fenti jogszabályok alapján a kért ingatlant tulajdonba adhatja ingyenesen vagy térítés
ellenében.
A döntés meghozatalánál figyelemmel kell lenni arra, hogy az ingatlan a Gyomaendrődi Regionális Hulladéklerakót
üzemeltető társaság kezelésébe került és az a hasznosításáról bérbeadás útján gondoskodik. Ezért véleményünk
szerint szükséges a Regionális Hulladékkezelő Kft. menedzsmentjének állásfoglalását beszerezni, a vállalt
szerződéses kötelezettségeit megismerni az esetleges jogviták megelőzése érdekében.
Figyelemmel a közérdekű hulladékgazdálkodás tevékenység feladatellátásra javaslom a 0134/14 hsrz.-ú ingatlan
3383/10000-ed tulajdonba adásáról a tulajdonos önkormányzatok, valamint a Regionális Hulladékkezelő Kft.
taggyűlésének erre vonatkozó álláspontjának ismeretében hozza meg.
A tulajdonba adás feltétele az Irányító Hatóság által a támogatási szerződésmódosítás jóváhagyása.
Kérem a Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalva hozza meg döntését.
Döntéshozói vélemények
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
Döntési javaslat
"Tulajdonrész átadása"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Önkormányzati vagyoni ügyek
Az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a gyomaendrődi 0130/14 helyrajzi számú, kivett, üzem
megnevezésű, 8 ha 6065 m2 területű ingatlan 3380/10000-ed tulajdoni hányadát nem hajlandó ingyenesen átadni
közérdekű feladatok ellátásához a Délkelet-Alföld Regionális Hulladékgazdálkodási Rendszer Létrehozását Célzó
Önkormányzati Társulás részére.
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Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a végleges döntését a tulajdonos önkormányzatok,
valamint a Regionális Hulladéklerakó Kft. erre vonatkozó álláspontjának ismeretében hozza meg.
A tulajdonba adás feltétele az Irányító Hatóság által a támogatási szerződésmódosítás jóváhagyása.

Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
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0130/14 hrsz.‐ú ingatlan

18. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
Az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
2019. november 19-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező bizottság:

Zártkerti közterületek elnevezése
Megyeri László aljegyző
Toldi Balázs polgármester
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság,
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság, Pénzügyi,
Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
Gyomaendrődön, a Sóczó-zugban ingatlan tulajdonnal rendelkező polgárok cím megállapítási kérelemmel fordultak
a Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzőjéhez annak érdekében, hogy alkotmányos jogukat
gyakorolva lakcímet létesítsenek olyan ingatlanokra, amelyek a 9448 helyrajzi számú közterülethez csatlakoznak és
jelenleg nem szerepelnek a Központi Címregiszterben (a továbbiakban: KCR). A Kormányablakok csak olyan
címelemre teszik lehetővé a lakóhely vagy tartózkodási hely létesítését (lakcímkártya kiadását) amelyik cím
megtalálható a KCR-ben.
A jegyzői címkezeléshez így olyan címadat beszerzése vált szükségessé, amelynek megállapítása az önkormányzat
hatáskörébe tartozik. A címképzésért felelős jegyző csak a képviselő-testület döntésének megfelelő közterület nevű
címelemet jegyezheti be a Központi Címregiszterbe, így a polgármesterhez fordult az érintett közterületek, illetve
közforgalomnak megnyitott magánutak elnevezése érdekében.
A hiányzó címadat megállapítása érdekében a Sóczó-zug belsőben lévő önkormányzati tulajdonú 9448 helyrajzi
számú kivett közút művelési ágú területet szükséges elnevezni. Ez az út a Magyar Állam tulajdonában és Körösvidéki Vízügyi Igazgatóság kezelésében lévő, 9489/b helyrajzi számú, saját használatú úton közelíthető meg, így
ennek az előzővel azonos elnevezése is indokolt.
Fontos tudni, hogy lakcímet, székhely címet stb. a központi címregiszterről szóló jogszabály értelmében csak a
címmel rendelkező ingatlanokra lehet bejegyezni, ennek hiányában, a Kormányablakokban és okmányirodákban
címet nem tud létesíteni az érintett ingatlan tulajdonosa, így sérül a tulajdonhoz kapcsolódó egyik alkotmányos joga.
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testületének a közterületek elnevezésének és jelölésének rendjéről
szóló 15/2013. (V. 10.) önkormányzati rendeletének 4/A. § (2) bekezdése értelmében a magánút elnevezési
eljárásban a közterület elnevezés szabályait kell alkalmazni azzal az eltéréssel, hogy annak megindítását kizárólag a
tulajdonosa vagy annak egyetértésével a címképzésért felelős szerv kezdeményezheti.
A fenti cél elérése érdekében megkerestem a Gyomaendrőd 9489/b helyrajzi számú kivett, saját használatú út
művelési ágú, közforgalomnak megnyitott út kezelőjét, a Körös-vidéki Vízügyi Igazgatóságot, hogy a hatályos
önkormányzati rendeletünk értelmében nyilvánítsa ki egyetértését a terület elnevezéséhez.
A fenti képen pirossal az önkormányzati tulajdonban lévő utcarészletet, míg kékkel az állami tulajdonú közterületet
jelöltük.
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A közterület elnevezésének előkészítése során megvizsgáltuk a terület földrajzi emlékeit. A történelmi kutatások
között van egy olyan információ, hogy a Sóczó zugnál a régészek rátaláltak az egykori Kuhte nevű településre. Az
előzetes vélemények szerintem az út akár kaphatná ezt a nevet is, bár tény, hogy a név idegen hangzású, ezért
sokan ellenérzéssel fogadnák ezt. Másik névlehetőségként a Sóczó utca is felmerült még.
A közterület elnevezése kapcsán megkerestem levélben a Körös-vidéki Vízügyi Igazgatóságot és a terület érdekeit
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képviselő Sóczózugi Környezetvédelmi és Horgász Egyesület civil szervezetet is, hogy adjanak névjavaslatot.
Ez utóbbi szervezet e-mailban a következő javaslatot adta: „… Közterület elnevezésével kapcsolatban a nevezet
részt javasoljuk "Sóczó zugi út" -nak elnevezni. Mivel a sóczó megnevezést kb. 1800-as évektől viseli a holtág. A
"Kuhte"elnevezést semmi képen nem támogatjuk hiszen még a régi Endrődi telek tulajdonosok sem ismerik, a
mostaniak meg főleg. Kérem javaslatunk elfogadását. Üdvözlettel: Malatyinszki Pál egyesület elnöke.”
A központi címregiszterről és a címkezelésről szóló 345/2014. (XII. 23.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Rendelet)
melléklete felsorolja azokat a közterületjelleg megnevezéseket amelyek közül választhat az önkormányzat. Ebben
közterület jellegként az út és utca mellett szerepel többek között a zug megnevezés is. Mivel egy közterület nevében
csak egy közterület jelleg megnevezés lehet, ezért az egyesület javaslatának támogatása esetén „Sóczó zugi”
megnevezés csak egybeírt alakban fogadható el. A választható megnevezésként a Sóczó utca mellett a Sóczózugi
út is lehetséges.
Tisztelt Képviselő-testület!
A központi címregiszterről és a címkezelésről szóló 345/2014. (XII. 23.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Rendelet)
4. § (1) bekezdése szerint a Kormány címképzésért felelős szervként az ingatlan fekvése szerint illetékes települési
önkormányzat jegyzőjét jelölte ki.
A Rendelet 8. § (1) bekezdése értelmében „ha a címkezeléshez olyan címadat beszerzése szükséges, amelynek
megállapítása más hatóság, szerv, szervezet vagy önkormányzati képviselőtestület hatáskörébe tartozik, a
címképzésért felelős szerv (jegyző) megkeresi az illetékes hatóságot, szervet, szervezetet vagy önkormányzati
képviselő-testületet. A címképzésért felelős szerv az önkormányzati képviselőtestület döntésének megfelelő
címelemet jegyzi be a központi címregiszterbe.
A címképzésben érintett ingatlanok megközelítését szolgáló közterületeknek még nincs közterületi neve, így a
címképzés addig nem folytatható le, amíg azok elnevezésére sor nem kerül.
A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiiakan: Mötv.) 14/A. §-a alapján
minden belterületi és olyan külterületi közterületet el kell nevezni, amely olyan ingatlanhoz vezet, amelyen az épített
környezet alakításáról és védelméről szóló törvény szerinti épület található. Közterület elnevezéseként nem
alkalmazható ugyanazon településen belül azonos jellegű közterületre alkalmazandó azonos elnevezés, a
közterületek megkülönböztetését lehetővé tevő szabályokkal való ellentét miatt összetéveszthető elnevezés, vagy a
közterületek elnevezésére vonatkozó technikai feltételekkel ellentétes elnevezés (közterület elnevezése ötven
betűhelynél hosszabb nem lehet).
Az Mötv. 14. § (2) bekezdése szerint közterületnév nem lehet a) olyan személy neve, aki a XX. századi
önkényuralmi politikai rendszerek megalapozásában, kiépítésében vagy fenntartásában részt vett, vagy b) olyan
kifejezés vagy olyan szervezet neve, amely a XX. századi önkényuralmi politikai rendszerre közvetlenül utal.
A közterület elnevezése során figyelembe kell venni a közterületek elnevezésének és jelölésének rendjéről szóló
15/2013. (V. 10.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Ör.) szabályait is. Ennek értelmében a közterületnév
megállapítását vagy megváltoztatását kezdeményezheti a polgármester, a Képviselő-testület bizottsága, az
önkormányzati képviselő, az önkormányzati választáson Gyomaendrődön választójoggal rendelkező polgár, az
egyesülési jogról szóló törvény hatálya alá tartozó gyomaendrődi székhellyel rendelkező civil szervezet,
Gyomaendrőd város közigazgatási területén székhellyel, telephellyel rendelkező más jogi személy. További szabály,
hogy a névadási kezdeményezést a tervezett névadást megelőzően legalább 60 nappal korábban kell benyújtani. A
javaslatokat a Képviselő-testület Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottsága (a
továbbiakban: bizottság) véleményezi. A bizottság a véleményezés megalapozása érdekében szakértői tanácsadó
testületet hívhat össze az egyetemes magyar és helytörténetben, a nyelvtudományban, a néprajzban, a
hittudományban, a jog- és közigazgatás tudományban jártas helyi szakemberek bevonásával. Vitás esetben a
névadás megalapozása érdekében a bizottság javasolhatja a Képviselő-testületnek a Földrajzinév-bizottság
véleményének kikérését is.
A bizottság által véleményezett névadási javaslatot és annak részletes indokolását 30 napra a helyben szokásos
módon közszemlére kell tenni.
A közterület elnevezése az Mötv. 42. § 8. pontja alapján a Képviselő-testület kizárólagos hatásköre.
A Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője részére a közterület névadási kezdeményezést a Rendelet
biztosítja. Az Ör. 3. § (3a) bekezdése pedig lehetővé teszi ilyen ügyekben a gyorsított eljárást. „A (3) bekezdésben
foglalt időpontnál később kizárólag a címképzésért felelős szerv által kezdeményezett közterület név megállapítást
lehet előterjeszteni."
Javaslom a Képviselő-testületnek, hogy a címképzésért felelős szervnek a Rendelet 8. § (1) bekezdésében foglalt
megkeresése alapján, a megkeresésében javasolt közterületeknek az előterjesztés indokolásai figyelembe vételével
közterületi nevet állapítson meg kivételesen sürgősségi eljárási rendben. A kivételes eljárás a címképzésben érintett
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polgárok halaszthatatlan jogérvényesítése biztosítása érdekében indokolt.
Tisztelt Képviselő-testület!
Kérem, hogy az előterjesztésben foglalt indokok alapján döntsön a közterületek elnevezéséről.
Döntéshozói vélemények
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
Döntési javaslat
"Zártkerti közterületek elnevezése"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Közterület elnevezése
Az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 3. pontjában biztosított hatáskörében eljárva Gyomaendrőd zártkert 9448
helyrajzi számú, Gyomaendrőd Város Önkormányzatának tulajdonában lévő, kivett közút művelési ágú, valamint a
Magyar Állam tulajdonában és Körös-vidéki Vízügyi Igazgatóság kezelésében lévő, 9489/b helyrajzi számú saját
használatú út közterületeknek 2019. december 1-étől a …………………………….. utca nevet adja.
Felkéri a Jegyzőt a további intézkedések megtételére.
Határidők, felelősök:
Határidő: 2020. 01. 31.
Felelős: Pap-Szabó Katalin
Hivatali felelős: Komroczki Edit Aliz
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19. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
Az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
2019. november 19-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező bizottság:

Településüzemeltetési közfeladatok tanácsnok megválasztása
Pap-Szabó Katalin jegyző
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!
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) konkrétan
meghatározza a települési önkormányzatok kötelezően ellátandó feladatait. Az Mötv. 13. § (1) bekezdése szerint a
helyi közügyek, valamint a helyben biztosítható közfeladatok körében ellátandó helyi önkormányzati feladatok
különösen a településüzemeltetés. Ezen belül a köztemetők kialakítása és fenntartása, a közparkok és egyéb
közterületek kialakítása és fenntartása, továbbá a környezet-egészségügy (a köztisztaság és települési környezet
tisztaságának biztosítása) valamint a hulladékgazdálkodás.
Az Mötv. 34. § lehetővé teszi, hogy a képviselő-testület a polgármesternek vagy bármely önkormányzati
képviselőnek a javaslatára az önkormányzati képviselők közül tanácsnokokat választhat. A tanácsnok felügyeli a
képviselő-testület által meghatározott önkormányzati feladatkörök ellátását.
Gyomaendrőd Város Önkormányzat képviselő-testülete 2018. májusi ülésén módosította a Szervezeti és Működési
Szabályzatát és létrehozta a tanácsnoki tisztséget.
A képviselő-testület a 220/2018.(V.31) számú határozatával Béres Jánost az önkormányzat településüzemeltetési
közfeladatok tanácsnokának választotta, 2018. július 1-től a 2019-ik évi általános önkormányzati választások
napjáig. Tekintettel a határozott idő lejártára, illetve arra, hogy a tanácsnoki tevékenység a vele szemben
megfogalmazott szakmai elvárásoknak megfelelően volt ellátva az elmúlt időszakban, azzal a javaslattal élek, hogy a
Béres János képviselőt a 2024.évi helyi általános önkormányzati választások napjáig ismételten bízzuk meg a
tanácsnoki feladatok ellátásával. A feladatok ellátásáért a tiszteletdíj rendeletben foglaltak szerint havi bruttó
30.000,- forint díj illeti meg a tanácsnokot.
Döntéshozói vélemények
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
Döntési javaslat
"Településüzemeltetési közfeladatok tanácsnoki felügyelete - Béres János tanácsnokká választása"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Választás
Az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, titkos
szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a polgármester indítványára Béres János
önkormányzati képviselőt településüzemeltetési közfeladatok tanácsnokának választja meg 2019. december 1-től a
2024-ik évi általános önkormányzati választások napjáig.
Határidők, felelősök:
Határidő: 2019. 12. 01.
Felelős: Toldi Balázs
Hivatali felelős: Pap-Szabó Katalin
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20. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
Az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
2019. november 19-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező bizottság:

Delegálás a DAREH társulásba
Pardi László osztályvezető
Toldi Balázs polgármester
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
Gyomaendrőd Város Önkormányzata 2017. júliusában jelezte a Délkelet-Alföld Regionális Hulladékgazdálkodási
Rendszer Létrehozását Célzó Önkormányzati Társulásnak a csatlakozási szándékát és 2018. november 29. óta
önkormányzatunk tagja is a Társulásnak.
A Társulás munkaszervezete felkérte a tagönkormányzatokat, hogy az önkormányzati választások miatt a Képviselőtestületek delegáljanak a Társulási Tanácsba képviselő személyeket és az erről szóló határozatokat küldjük meg.
Önkormányzatunkat az elmúlt időszakban Toldi Balázs polgármester képviselte így a határozati javaslat is így
készült el.
Toldi Balázs akadályoztatása esetén Lehóczkiné Tímár Irén alpolgármestert javasoljuk delegálni.
Kérem a Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására.
Döntéshozói vélemények
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
Döntési javaslat
"Delegálás"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: ÁLTALÁNOS ÜGYEK
Az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Délkelet-Alföld Regionális Hulladékgazdálkodási
Rendszer Létrehozását Célzó Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsába Toldi Balázs polgármestert,
akadályoztatása esetén Lehóczkiné Tímár Irén alpolgármestert delegálja.
Határidők, felelősök:
Határidő: 2019. 11. 30.
Felelős: Toldi Balázs
Hivatali felelős: Pardi László
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21. napirendi pont
21. NAPIRENDI PONT
Az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
2019. november 19-i ülésére
Tárgy:

Bejelentések
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