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1. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület
2020. február 27-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező bizottság:

A 2019. évi költségvetési rendelet módosítása
Tóthné Gál Julianna
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 2019. évi költségvetéséről szóló 4/2019. (II. 15.) önkormányzati rendeletének
módosítását az alábbiak indokolják:
a) rendelet módosítási hatást kiváltó Képviselő-testületi döntések és pályázat útján nyert, különböző alapoktól és
egyéb szervezetektől kapott pénzbeli támogatások
b) intézményi saját hatáskörben történt előirányzat átcsoportosítások
A fentiek hatásaként a költségvetési főösszeg 490.656 E Ft-tal változott.
Év végi rendezőtételként jelentkezik az önkormányzatnál és az intézményeknél az év közben befolyt
többletbevételek beépítése, mely egyrészt a bevételkiesés, másrészt a többletkiadások forrásául szolgál, illetve az
önkormányzat pénzmaradványának növekedését jelenti.
A közhatalmi bevételek 80.599 E Ft-tal haladták meg a tervezettet, melyből az iparűzési adó növekedése a
legnagyobb mértékű, kiadási oldalon az előirányzata a tartalékba került.
A működési célú tartalékok között jelenik meg a saját bevétel növekedésből adódó 67.836 E Ft.
A működési tartalékból kivezettük a ténylegesen felhasznált kiadásokat a megfelelő kormányzati funkciókra.
A költségvetésbe beépítésre került az év utolsó időszakára az állami támogatásként átutalt bérkompenzáció 411 E
Ft összege, melyet az intézmények személyi juttatására és a hozzá kapcsolódó járulékok összegére fordítottunk.
A szociális jellegű állami támogatások között szerepel 4.761 E Ft összegű ágazati pótlék, mely a Térségi Szociális
Gondozási Központ és a Család- és Gyermekjóléti Központ költségvetésében jelentkezik kiadásként.
A költségvetési törvényben szabályozásra került, hogy a gyermekétkeztetés üzemeltetésére kapott állami támogatás
összegét a miniszterek év közben módosíthatják. Ezen döntés alapján a támogatás 285 E Ft összeggel csökkent,
mely jelen módosítás során került a költségvetésbe beépítésre.
A Gyomaközszolg Kft. végelszámolásával kapcsolatban 17.250.- Ft realizálódott, mely a felhalmozási célú bevételek
között szerepel.
A Határ Győző Városi Könyvtár bankszámlájára 2019. december 30.-án a Támogató Hatóság átutalta a települési
könyvtárak szakmai eszközfejlesztésére és korszerűsítésére megítélt és elnyert 2.687 E Ft összegű támogatást.
Előirányzata beépítésre került a költségvetésbe.
A felújításból átcsoportosításra került a dologi kiadások közé az útépítéssel kapcsolatos karbantartási költségek
összege.
A rendelet előzetes hatásvizsgálata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatánál a 2019. évi költségvetés módosításának társadalmi és gazdasági hatása
nincs, a hangsúly inkább a költségvetési hatásra helyezhető. A 2018. évi L. törvény által biztosított állami támogatás
településünk részére kiutalt tényleges összegének meg kell jelennie előirányzatként is a költségvetésben.
A megalkotásra kerülő költségvetési rendeletnek nincs következménye a környezetre és egészségre.
A rendelet az adminisztratív terheket nem befolyásolja.
A költségvetési rendelet módosításának szükségessége valamint a jogalkotás elmaradásának várható
következménye az, hogy a város 2019. évi költségvetési beszámolójának elkészítése során a kötelező egyezőség
nem lenne biztosított, ezáltal az Önkormányzat nem tudna eleget tenni adatszolgáltatási kötelezettségének.
A rendelet alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek rendelkezésre állnak.
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Általános indoklás
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. Törvény 34. §-a szerint a helyi önkormányzat költségvetési
rendeletében szükséges átvezetni a rendelet megalkotását követően felmerült változásokat, így különösen a 2019.
évi költségvetés jóváhagyását követően a pályázat útján nyert, különböző alapoktól és egyéb szervezetektől kapott
pénzbeli támogatásokat, a Képviselő-testület határozatainak rendeleten történő átvezetését, intézményi módosítási
kezdeményezéseket, valamint a központi támogatásokról beérkező értesítések szerinti előirányzat-módosításokat.
Részletes indoklás
A költségvetési rendelet 1.§-ában meghatározott 5.239.951 E Ft bevételi és kiadási főösszeget a 2019. évi központi
költségvetésről szóló 2018. évi L. törvény állami támogatások előirányzata határozza meg. Az államháztartási
számvitel szabályai szerint a realizálódott többletbevételek a költségvetési egyensúlyt úgy biztosítják, hogy az
összege a kiadási oldalon a fejlesztési tartalékba lett helyezve. A költségvetési bevételek és kiadások a
költségvetési egyensúlyt biztosítják.
A rendelet 2. §-ában meghatározott bevételek előirányzott összegeit a 2019. évi központi költségvetési törvény
alapján a települést megillető tényleges állami támogatás összege, illetve a realizálódott bevételek összege
határozza meg.
A rendeletmódosítás tartalmaz többletbevételeket, a kiemelt előirányzatok közötti
átcsoportosításokat, intézményi saját hatáskörű előirányzat-módosításokat, az intézmények részére támogatásként
átcsoportosított előirányzatokat is.
A rendelet 3. § - 4. §-ában meghatározott kiadási előirányzatok összegét az önkormányzatok
kötelezettségvállalására vonatkozó szabály indokolja, mely szerint csak előirányzott kiadásra teljesíthető kiadás.
Kérem a Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására és a költségvetési rendelet módosításának
elfogadására.
Döntéshozói vélemények
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző
és Közbeszerzési Bizottság

A Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek a 2019. évi
költségvetési rendelet módosításának elfogadását.

Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és
Esélyegyenlőségi Bizottság

A Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek a 2019. évi
költségvetési rendelet módosításának elfogadását.

Városfenntartó, Környezetvédelmi és
Mezőgazdasági Bizottság

A Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek a 2019. évi
költségvetési rendelet módosításának elfogadását.

Döntési javaslat
"A 2019. évi költségvetési rendelet módosítása"
Tervezett döntéstípus: rendelet
Tervezett ágazati besorolás: Költségvetés, zárszámadás
A Képviselő-testület a javaslatról minősített többséggel, nyílt szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében
meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában foglalt
feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § Gyomaendrőd Város Önkormányzata Képviselő-testületének a Gyomaendrőd Város Önkormányzatának 2019.
évi költségvetésről szóló 4/2019. (II. 15.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: ÖR.) 1. §-a helyébe a következő
rendelkezés lép:
„1. § Gyomaendrőd Város Önkormányzatának (a továbbiakban: Önkormányzat) Képviselő-testülete az
Önkormányzat 2019. évi költségvetésének
a) bevételi főösszegét 5.239.951 ezer forintban,
b) kiadási főösszegét 5.239.951 ezer forintban
állapítja meg az 1. mellékletben részletezettek szerint."
2. § AZ ÖR. 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„2. § Az Önkormányzat Képviselő-testülete az 1. § a) pontjában meghatározott bevételi főösszegen belül
a) a működési bevételek előirányzata 2.518.830 ezer forint,
b) a felhalmozási bevételek előirányzata 286.474 ezer forint,
c) a működési célú finanszírozási bevételek előirányzata 705.614 ezer forint,
d) a felhalmozási célú finanszírozási bevételek előirányzata 1.729.033 ezer forint
a 2. mellékletben részletezettek szerint."
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3. § Az ÖR. 4. § helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„4. § (1) Az 1. § b) pontjában meghatározott kiadási főösszegen belül az önkormányzat működési kiadásainak
előirányzata 3.282.717 ezer forint.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott kiadási előirányzatból:
a) személyi juttatás 673.246 ezer forint,
b) munkaadót terhelő járulék 113.988 ezer forint,
c) dologi kiadás 1.057.963 ezer forint,
d) működési célú támogatásértékű kiadás 664.531 ezer forint,
e) működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 184.334 ezer forint,
f) a működési célú céltartalék 521.629 ezer forint,
g) ellátottak pénzbeli juttatása 67.026 ezer forint
az 5. mellékletben részletezettek szerint."
4. § (1) Az ÖR. 7. § (1) és (2) továbbá a (2a) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„7. § (1) Az Önkormányzat felhalmozási kiadásainak előirányzata 1.483.823 ezer forint.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott előirányzatból:
a) az Önkormányzat felújítási kiadása 791.078 ezer forint,
b) beruházási kiadás 612.954 ezer forint,
c) az egyéb felhalmozási kiadás a felhalmozási célú céltartalékkal együtt 79.791 ezer forint.
(2a) A finanszírozási kiadások összege 473.411 ezer forint.”
5. § Az ÖR. 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
6. § Az ÖR. 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
7. § Az ÖR. 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
8. § Az ÖR. 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
9. § Az ÖR. 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
10. § Az ÖR. 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
11. § Az ÖR. 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
12. § Az ÖR. 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
13.§ Ez a rendelet a kihirdetés napját követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti.
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
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1. melléklet a ..........önkormányzati rendelethez
Gyomaendrőd Város Önkormányzata 2019. évi költségvetésének mérlege
adatok ezer forintban
B
C
2019.
2019.
eredeti ei.
mód.ei.IV.
Megnevezés
Intézményi működési bevétel
117 391
329 428
Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről
493 832
527 154
Működési célú átvett pénzeszköz
7 600
10 269
Közhatalmi bevételek
448 260
528 876
Önkormányzatok működési költségvetési támogatása
927 559
1 123 103
Működési bevétel összesen
1 994 642
2 518 830
Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz értékesítés
50 844
42 205
Felhalmozási célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről
76 005
204 404
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz, kölcsön visszatérülés
államháztartáson kívülről
3 100
21 209
Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása
0
18 656
Felhalmozási bevételek összesen
129 949
286 474
Finanszírozási bevétel-működési célú
173 267
705 614
Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú
1 283 137
1 729 033
Tárgyévi bevételek összesen
3 580 995
5 239 951
Személyi juttatás
603 525
673 246
Munkaadókat terhelő járulék
103 827
113 988
Dologi kiadás
629 428
1 057 963
Működési célú támogatásértékű kiadás
549 876
664 531
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
144 782
184 334
Működési céltartalék
69 521
521 629
Ellátottak pénzbeli juttatása
66 950
67 026
Működési kiadás összesen
2 167 909
3 282 717
Felújítás
684 428
791 078
Beruházás
627 335
612 954
Egyéb felhalmozási kiadás
101 323
79 791
Felhalmozási kiadás összesen
1 413 086
1 483 823
Finanszírozási kiadások
0
473 411
Tárgyévi kiadás összesen
3 580 995
5 239 951
Összes hiány:
0
0
A

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
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2. melléklet a .......... önkormányzati rendelethez
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának bevételi forrásai 2019. évben
adatok ezer forintban
B
C
2019.
2019.
eredeti ei.
mód.ei.IV.
Megnevezés
Gyomaendrőd Város Önkormányzata
0
0
Intézményi működési bevétel
97 421
302 431
Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről
300 810
310 055
Működési célú átvett pénzeszköz
6 700
6 700
Közhatalmi bevételek
448 000
528 599
Önkormányzatok működési költségvetési támogatása
927 559
1 123 103
Működési bevétel összesen
1 780 490
2 270 888
Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz értékesítés
50 844
42 133
Felhalmozási célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről
76 005
193 026
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz, kölcsön visszatérülés
államháztartáson kívülről
3 100
21 209
Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása
0
18 656
Felhalmozási bevételek összesen
129 949
275 024
Finanszírozási bevétel-működési célú
157 806
675 599
Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú
1 276 637
1 722 533
Tárgyévi bevételek összesen
3 344 882
4 944 044
Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal
0
0
Intézményi működési bevétel
2 526
3 234
Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről
11 197
13 035
Működési célú átvett pénzeszköz
0
0
Közhatalmi bevételek
260
277
Önkormányzatok működési költségvetési támogatása
0
0
Működési bevétel összesen
13 983
16 546
Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz értékesítés
0
72
Felhalmozási célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről
0
11 378
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz, kölcsön visszatérülés
államháztartáson kívülről
0
0
Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása
0
0
Felhalmozási bevételek összesen
0
11 450
Finanszírozási bevétel-működési célú
1 855
594
Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú
0
0
Tárgyévi bevételek összesen
15 838
28 590
Határ Győző Városi Könyvtár
0
0
Intézményi működési bevétel
600
1 369
Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről
0
7 299
Működési célú átvett pénzeszköz
0
0
Közhatalmi bevételek
0
0
Önkormányzatok működési költségvetési támogatása
0
0
Működési bevétel összesen
600
8 668
Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz értékesítés
0
0
Felhalmozási célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről
0
0
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz, kölcsön visszatérülés
államháztartáson kívülről
0
0
Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása
0
0
Felhalmozási bevételek összesen
0
0
Finanszírozási bevétel-működési célú
431
1 899
Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú
0
0
Tárgyévi bevételek összesen
1 031
10 567
Gyomaendrődi Család- és Gyermekjóléti Központ
0
0
Intézményi működési bevétel
0
121
Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről
0
0
Működési célú átvett pénzeszköz
900
3 569
Közhatalmi bevételek
0
0
Önkormányzatok működési költségvetési támogatása
0
0
A

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

2

52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109

Működési bevétel összesen
Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz értékesítés
Felhalmozási célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz, kölcsön visszatérülés
államháztartáson kívülről
Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása
Felhalmozási bevételek összesen
Finanszírozási bevétel-működési célú
Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú
Tárgyévi bevételek összesen
Szent Antal Népház
Intézményi működési bevétel
Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről
Működési célú átvett pénzeszköz
Közhatalmi bevételek
Önkormányzatok működési költségvetési támogatása
Működési bevétel összesen
Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz értékesítés
Felhalmozási célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz, kölcsön visszatérülés
államháztartáson kívülről
Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása
Felhalmozási bevételek összesen
Finanszírozási bevétel-működési célú
Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú
Tárgyévi bevételek összesen
Kállai Ferenc Kulturális Központ
Intézményi működési bevétel
Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről
Működési célú átvett pénzeszköz
Közhatalmi bevételek
Önkormányzatok működési költségvetési támogatása
Működési bevétel összesen
Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz értékesítés
Felhalmozási célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz, kölcsön visszatérülés
államháztartáson kívülről
Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása
Felhalmozási bevételek összesen
Finanszírozási bevétel-működési célú
Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú
Tárgyévi bevételek összesen
Városi Egészségügyi Intézmény
Intézményi működési bevétel
Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről
Működési célú átvett pénzeszköz
Közhatalmi bevételek
Önkormányzatok működési költségvetési támogatása
Működési bevétel összesen
Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz értékesítés
Felhalmozási célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz, kölcsön visszatérülés
államháztartáson kívülről
Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása
Felhalmozási bevételek összesen
Finanszírozási bevétel-működési célú
Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú
Tárgyévi bevételek összesen
Gyomaendrőd Város Önkormányzata összesen
Intézményi működési bevétel
Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről
Működési célú átvett pénzeszköz
3

900
0
0

3 690
0
0

0
0
0
2 357
0
3 257
0
6 796
0
0
0
0
6 796
0
0

0
0
0
4 096
0
7 786
0
7 884
4 748
0
0
0
12 632
0
0

0
0
0
0
0
6 796
0
6 770
0
0
0
0
6 770
0
0

0
0
0
1 374
0
14 006
0
11 111
10 192
0
0
0
21 303
0
0

0
0
0
0
0
6 770
0
3 278
181 825
0
0
0
185 103
0
0

0
0
0
923
0
22 226
0
3 278
181 825
0
0
0
185 103
0
0

0
0
0
10 818
6 500
202 421
0
117 391
493 832
7 600

0
0
0
21 129
6 500
212 732
0
329 428
527 154
10 269

110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120

Közhatalmi bevételek
Önkormányzatok működési költségvetési támogatása
Működési bevétel összesen
Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz értékesítés
Felhalmozási célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz, kölcsön visszatérülés
államháztartáson kívülről
Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása
Felhalmozási bevételek összesen
Finanszírozási bevétel-működési célú
Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú
Tárgyévi bevételek összesen
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448 260
927 559
1 994 642
50 844
76 005

528 876
1 123 103
2 518 830
42 205
204 404

3 100
0
129 949
173 267
1 283 137
3 580 995

21 209
18 656
286 474
705 614
1 729 033
5 239 951

3. melléklet a .......... önkormányzati rendelethez
Gyomaendrőd Város Önkormányzat 2019. évi bevételeinek részletezése

A

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46

Megnevezés
Intézményi működési bevételek
Holtágak haszonbére
Földhaszonbér
Bérleti díj
Hulladéklerakó bérleti díj bevétel
Közterületfoglalás
Egyéb bevételek
Továbbszámlázott szolgáltatások bevételei
Kamatbevétel
Kamatbevétel kötvény
Vízmű bérleti díj (ad hoc munkák)
ÁFA bevétel-befizetendő
ÁFA visszatérülés működéshez kapcsolódóan
ÁFA visszatérülés önkormányzati tulajdonú földek műveléséből
ÁFA visszatérülés
Befektetési jegyek bevételei
részesedésből származó bevételek
Önkormányzati tulajdonú földeken megtermelt terményértékesítés (fordított áfa
nélkül)
Közfoglalkoztatásba bevont földterületeken megtermelt termény értékesítés nettó
bevétele
Közfoglalkoztatás egyéb bevételei nettó
Feles bérlet terményértékesítés bevétele (fordított áfa nélkül)
Temető üzemeltetésből származó bevétel
Saját bevétel összesen:
Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről
Pénzbeli támogatás- beiskolázásra
Központi költségvetéstől átvett pénzeszközök
Mezőőri járulék átvett pénzeszköz
Közcélú munkavégzők támogatása 2017-ről áthúzódó
Közcélú munkavégzők támogatása 2018-ról áthúzódó
Közcélú munkavégzők bér és járulék támogatása 2019.-ben induló
Közcélú munkavégzők dologi támogatása 2019.-ben induló
Földalapú támogatás

adatok ezer forintban
B
C
2019.
2019.
eredeti ei. mód.ei.IV.
0
0
1 815
1 815
4 409
4 409
22 289
30 362
5 000
5 000
300
300
2 084
4 733
2 084
4 733
1 000
1 169
3 800
4 856
5 000
5 000
11 650
15 444
5 767
5 767
3 172
7 522
0
153 002
0
434
0
14 694

Csárdaszállás Önkormányzattól átvett pénzeszköz óvodai étkeztetés biztosításához
Csárdaszállás Önkormányzattól átvett pénzeszköz hivatal 2019. évi működéséhez és
2018. utolsó negyedév
Hunya Önkormányzattól átvett pénzeszköz hivatal 2019.évi működéséhez és
2018.utolsó negyedév
Család és Gyermekjóléti Központ és Szolgálat 2018. évi működéséhez
önkormányzati hozzájárulás
Körös-szögi Kistérségtől átvett pénz-hulladékgazdálkodásra
Komplex környezetvédelmi programra átvett pénzeszköz
Önkormányzati földek mezőgazdasági biztosításhoz támogatás
Szúnyoggyérítésre átvett pénz
TOP-7.11-16-CLLD pályázat támogatása 2018. évre
EFOP-3.3.2-16-Kulturális intézmények a köznevelés eredményességéért
EFOP-1.5.3-16-2017-00042 Humán szolgáltatások fejlesztése a Gyomaendrődi
Járásban
EFOP-3.7.3-16 Élethosszig tartó tanulás támogatása Gyomaendrődön
VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 Gyomaendrőd-Öregszőlő útépítési projekt
Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről
5

9 967

20 041

6 073
1 485
526
11 000
97 421
0
0
21 428
5 400
0
13 671
92 630
33 203
16 503

10 139
1 485
526
11 000
302 431
0
0
784
6 750
0
13 671
100 581
33 203
33 572

290

290

7 889

7 889

6 913

6 913

1 409
0
0
0
0
0
0

1 409
2 197
606
191
525
0
0

96 584
2 770
2 120
300 810

96 584
2 770
2 120
310 055

47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105

Működési célú átvett pénzeszköz, kölcsön visszatérülés összesen
Gyomaközszolg Kft. működési kölcsön visszatérülés
Liget Fürdő Kft. kölcsön visszatérülés
Közköltséges temetés kölcsön visszatérülése
Egyéb működési célú kölcsön visszafizetése
Gyüszte kölcsön visszatérülés
Földkezelő Kft. kölcsön visszatérülés
Működési célú átvett pénzeszköz, kölcsön visszatérülés összesen
Közhatalmi bevételek
Iparűzési adó
Építményadó
Telekadó
Magánszemélyek kommunális adója
Idegenforgalmi adó
Pótlékok, bírságok bevétele
Talajterhelési díj-környezetvédelmi alap
Gépjármű adó
Mezőőri járulék bevétele
Közhatalmi bevételek összesen
Önkormányzatok működési költségvetési támogatása
Önkormányzati hivatal működésének támogatása
Zöldterület gazdálkodás támogatása
Közvilágítás támogatása
Köztemető fenntartás támogatása
Közutak fenntartásának támogatása
Beszámítás összege
Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása
Polgármesteri illetmény támogatása
2018. és 2019. évi bérkompenzáció
Óvodapedagógusok és azok munkáját segítők bértámogatása
Óvodaműködtetési támogatás
A települési önkormányzat szociális feladatainak egyéb támogatása
Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása
Szakosított szociális ellátási feladatok támogatása
Szociális ágazati pótlék
Falu-és tanyagondnoki szolgálat támogatása
Gyermekétkeztetési feladatok támogatása
Gyermekétkeztetési feladatok támogatása- Csárdaszállás
Támogató szolgálat működési támogatása
Kulturális feladatok támogatása
Üdülőhelyi feladatok támogatása

Önkormányzati hivatalban dolgozó köztisztviselők 2019.január-november havi illetmény
kifizetésére felhasználható pályázati pénz
2018. évi állami támogatás elszámolása - többlettámogatás
Rendkívüli települési támogatás-Tűzoltóság
Helyi közösségi közlekedés támogatása

Család és Gyermekjóléti Központ és Szolgálat támogatása
Önkormányzat működési költségvetésének támogatása
Működési bevétel összesen
Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz értékesítés
Terület értékesítés
Államkötvény értékesítéséből származó bevétel
Áfa visszatérülés (Fürdő felújítás, Spray Park, csúszdapark)
Gyomaközszolg Kft.részesedés visszafizetés
Vízmű nettó bérleti díj bevétel rekonstrukciós munkákra
Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz értékesítés összesen
Felhalmozási célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről
TOP 3.2.1-16 Gyomai háziorvosi rendelő Pikó Béla u.3 felújítása
CLLD- Kállai Ferenc Művelődési központ épület felújítása - kulcs projekt
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0
0
3 000
1 000
700
2 000
0
6 700
0
310 000
41 000
0
42 000
8 000
2 000
1 000
32 000
12 000
448 000
0
178 620
25 502
65 120
15 087
31 881
-37 543
36 615
2 471
1 961
0
119 563
20 129
74 761
76 574
169 658
0
0
77 752
700
10 308
16 409
8 861

0
0
3 000
1 000
700
2 000
0
6 700
0
386 332
41 658
74
40 651
9 401
2 000
1 000
33 867
13 616
528 599
0
178 620
25 502
65 120
15 087
31 881
-37 543
41 685
2 471
1 961
5 246
126 442
20 973
74 762
103 721
225 856
56 079
1 629
78 041
700
10 308
22 005
8 861

0
0
0
0
33 130
927 559
1 780 490
0
8 345
0
30 499
0
12 000
50 844
0
0
0

15 600
1 213
12 257
774
33 852
1 123 103
2 270 888
39
24 844
0
0
17 250
0
42 133
0
28 397
80 000

106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128

TOP-3.2.1-16 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése-Kis Bálint
Általános Iskola épülete
TOP-2.1.3-16 Belvízrendezés Kodály és Hídfő utca között
TOP-1.4.1-16-Blaha úti óvoda fejlesztése
TOP-1.1.3-16-Helyi gazdaságfejlesztés-Piac
TOP-2.1.3-16-Települési környezetvédelmi infrastruktúra fejlesztés-Fűzfás-zug
GINOP-7.1.2-15-2016-00002 Lapátos pályázat
VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 Gyomaendrőd-Öregszőlő útépítési projekt
TOP-2.1.3-15-Belterületi vízrendezés IX. ütem Gyomaendrődön többlet támogatás
VEF-2019-44 Szennyvízcsatorna felújításra átvett pe.
Közcélú munkavégzők beruházás támogatása 2018.
Felhalmozási célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről összesen
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz, kölcsön visszatérülés államháztartáson kívülről
GINOP-7.1.2-15-2016-00002 Lapátos pályázat
Vitéz Vári József adománya
Lakáskölcsön visszafizetés
Elemi kár kölcsöntörlesztés
Belvíz kölcsön visszafizetés
Út érdekeltségi hozzájárulás Öregszőlő
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz, kölcsön visszatérülés államháztartáson kívülről
összesen
Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása
Múzeális intézmények szakmai támogatása

Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása összesen
Felhalmozási bevételek összesen
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0
0
0
0
0
1 000
55 273
19 732
0
0
76 005

0
0
0
0
0
0
55 273
19 732
9 624
0
193 026

0
0
0
1 500
100
200
1 300

0
16 109
2 000
1 500
100
200
1 300

3 100
0
0
0
129 949

21 209
16 656
2 000
18 656
275 024

4. melléklet a .......... önkormányzati rendelethez
A költségvetési hiány belső finanszírozási bevételei

adatok ezer forintban
B
C
2019.
2019.
eredeti ei. mód.ei.IV.
0
0
157 806
634 346
431
1 899
2 357
4 096
0
1 374
10 818
21 129
0
923
1 855
594
173 267
664 361
0
0
900 637
949 593
0
0
0
0
0
0
6 500
6 500
0
0
0
0
907 137
956 093
1 080 404
1 620 454
376 000
772 940
0
41 253

A

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

Megnevezés
Működési célú előző évi maradvány
Gyomaendrőd Város Önkormányzata
Határ Győző Városi Könyvtár
Gyomaendrődi Család- és Gyermekjóléti Központ
Szent Antal Népház
Városi Egészségügyi Intézmény
Kállai Ferenc Kulturális Központ
Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal
Működési célú előző évi maradvány összesen
Felhalmozási célú előző évi maradvány
Gyomaendrőd Város Önkormányzata
Határ Győző Városi Könyvtár
Gyomaendrődi Család- és Gyermekjóléti Központ
Szent Antal Népház
Városi Egészségügyi Intézmény
Térségi Szociális Gondozási Központ
Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal
Felhalmozási célú előző évi maradvány összesen
Maradvány mindösszesen
Forgatási célú belföldi értékpapír beváltása
Államháztartáson belüli megelőlegezések
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5. melléklet a ........... önkormányzati rendelethez
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának kiadásai 2019. évben
adatok ezer forintban
B
C
2019.
2019.
eredeti ei.
mód.ei.IV.
Megnevezés
Gyomaendrőd Város Önkormányzata
0
0
Személyi juttatás
242 056
258 076
Munkaadókat terhelő járulék
29 720
30 519
Dologi kiadás
436 083
825 750
Működési célú támogatásértékű kiadás
549 876
664 524
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
144 782
184 256
Működési céltartalék
69 521
521 629
Ellátottak pénzbeli juttatása
66 950
66 950
Működési kiadás összesen
1 538 988
2 551 704
Felújítás
681 928
790 578
Beruházás
595 599
577 984
Egyéb felhalmozási kiadás
101 323
79 791
Felhalmozási kiadás összesen
1 378 850
1 448 353
Finanszírozási kiadások
0
473 411
Tárgyévi kiadás összesen
2 917 838
4 473 468
Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal
0
0
Személyi juttatás
196 839
220 939
Munkaadókat terhelő járulék
40 718
44 994
Dologi kiadás
45 989
46 718
Működési célú támogatásértékű kiadás
0
0
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
0
78
Működési célú tartalék
0
0
Ellátottak pénzbeli juttatása
0
76
Működési kiadás összesen
283 546
312 805
Felújítás
0
0
Beruházás
0
635
Egyéb felhalmozási kiadás
0
0
Felhalmozási kiadás összesen
0
635
Finanszírozási kiadások
0
0
Tárgyévi kiadás összesen
283 546
313 440
Határ Győző Városi Könyvtár
0
0
Személyi juttatás
14 143
19 423
Munkaadókat terhelő járulék
2 702
3 598
Dologi kiadás
17 553
20 951
Működési célú támogatásértékű kiadás
0
0
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
0
0
Működési célú tartalék
0
0
Ellátottak pénzbeli juttatása
0
0
Működési kiadás összesen
34 398
43 972
Felújítás
500
500
Beruházás
1 600
3 156
Egyéb felhalmozási kiadás
0
0
Felhalmozási kiadás összesen
2 100
3 656
Finanszírozási kiadások
0
0
Tárgyévi kiadás összesen
36 498
47 628
Gyomaendrődi Család- és Gyermekjóléti Központ
0
0
Személyi juttatás
34 721
40 119
Munkaadókat terhelő járulék
6 683
7 402
Dologi kiadás
9 568
10 731
Működési célú támogatásértékű kiadás
0
7
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
0
0
Működési célú tartalék
0
0
Ellátottak pénzbeli juttatása
0
0
Működési kiadás összesen
50 972
58 259
Felújítás
0
0
Beruházás
596
596
A

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
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57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120

Egyéb felhalmozási kiadás
Felhalmozási kiadás összesen
Finanszírozási kiadások
Tárgyévi kiadás összesen
Szent Antal Népház
Személyi juttatás
Munkaadókat terhelő járulék
Dologi kiadás
Működési célú támogatásértékű kiadás
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
Működési célú tartalék
Ellátottak pénzbeli juttatása
Működési kiadás összesen
Felújítás
Beruházás
Egyéb felhalmozási kiadás
Felhalmozási kiadás összesen
Finanszírozási kiadások
Tárgyévi kiadás összesen
Kállai Ferenc Kulturális Központ
Személyi juttatás
Munkaadókat terhelő járulék
Dologi kiadás
Működési célú támogatásértékű kiadás
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
Működési célú tartalék
Ellátottak pénzbeli juttatása
Működési kiadás összesen
Felújítás
Beruházás
Egyéb felhalmozási kiadás
Felhalmozási kiadás összesen
Finanszírozási kiadások
Tárgyévi kiadás összesen
Városi Egészségügyi Intézmény
Személyi juttatás
Munkaadókat terhelő járulék
Dologi kiadás
Működési célú támogatásértékű kiadás
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
Működési célú tartalék
Ellátottak pénzbeli juttatása
Működési kiadás összesen
Felújítás
Beruházás
Egyéb felhalmozási kiadás
Felhalmozási kiadás összesen
Finanszírozási kiadások
Tárgyévi kiadás összesen
Gyomaendrőd Város Önkormányzata összesen
Személyi juttatás
Munkaadókat terhelő járulék
Dologi kiadás
Működési célú támogatásértékű kiadás
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
Működési célú tartalék
Ellátottak pénzbeli juttatása
Működési kiadás összesen
Felújítás
Beruházás
Egyéb felhalmozási kiadás
Felhalmozási kiadás összesen
Finanszírozási kiadások
Tárgyévi kiadás összesen
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0
596
0
51 568
0
16 194
3 151
8 938
0
0
0
0
28 283
0
2 540
0
2 540
0
30 823
0
16 755
3 287
12 415
0
0
0
0
32 457
2 000
500
0
2 500
0
34 957
0
82 817
17 566
98 882
0
0
0
0
199 265
0
26 500
0
26 500
0
225 765
0
603 525
103 827
629 428
549 876
144 782
69 521
66 950
2 167 909
684 428
627 335
101 323
1 413 086
0
3 580 995

0
596
0
58 855
0
21 516
4 148
13 785
0
0
0
0
39 449
0
2 139
0
2 139
0
41 588
0
25 821
4 967
28 496
0
0
0
0
59 284
0
1 944
0
1 944
0
61 228
0
87 352
18 360
111 532
0
0
0
0
217 244
0
26 500
0
26 500
0
243 744
0
673 246
113 988
1 057 963
664 531
184 334
521 629
67 026
3 282 717
791 078
612 954
79 791
1 483 823
473 411
5 239 951

6. melléklet a ..........önkormányzati rendelethez
yomaendrőd Város Önkormányzatának kiadásai kormányzati funkciónként 2019. évb

A

Megnevezés

Kormányzati funkció

1
2
3
4
5
6
7
8
9

063080

10
11
12
13
14
15
16
17
18

052080

19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36

051040

37
38
39
40
41
42
43
44
45

013350-1312

46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58

013350

adatok ezer forintban
C
D
2019.
2019.
eredeti ei.
mód.ei.IV.

B

Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása,
üzemeltetése
Személyi juttatás
Munkaadókat terhelő járulék
Dologi kiadás
Működési célú támogatásértékű kiadás
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
Működési célú tartalék
Ellátottak pénzbeli juttatása
Működési kiadás összesen
Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése
Személyi juttatás
Munkaadókat terhelő járulék
Dologi kiadás
Működési célú támogatásértékű kiadás
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
Működési célú tartalék
Ellátottak pénzbeli juttatása
Működési kiadás összesen
Települési hulladék kezelése- nem veszélyes hulladék
kezelése
Személyi juttatás
Munkaadókat terhelő járulék
Dologi kiadás
Működési célú támogatásértékű kiadás
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
Működési célú tartalék
Ellátottak pénzbeli juttatása
Működési kiadás összesen

045160

Helyi közutak üzemeltetése, fenntartása
Személyi juttatás
Munkaadókat terhelő járulék
Dologi kiadás
Működési célú támogatásértékű kiadás
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
Működési célú tartalék
Ellátottak pénzbeli juttatása
Működési kiadás összesen
TOP 3.2.1-16 Gyomai háziorvosi rendelő Pikó Béla u.3
felújítása
Személyi juttatás
Munkaadókat terhelő járulék
Dologi kiadás
Működési célú támogatásértékű kiadás
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
Működési célú tartalék
Ellátottak pénzbeli juttatása
Működési kiadás összesen
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás - Lakó és
nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
Személyi juttatás
Munkaadókat terhelő járulék
Dologi kiadás
Működési célú támogatásértékű kiadás
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
Működési célú tartalék
Ellátottak pénzbeli juttatása
Működési kiadás összesen

066010

Zöldterület kezelés-parkgondozás
Személyi juttatás
Munkaadókat terhelő járulék
Dologi kiadás
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0
0
0
5 624
312
0
0
0
5 936

0
0
0
5 624
1 014
0
0
0
6 638

0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
7 156
4 777
8 106
0
0
20 039
0
0
0
31 881
0
0
0
0
31 881

0
0
0
7 156
5 367
10 609
0
0
23 132
0
0
0
115 837
0
0
0
0
115 837

0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
1 156
0
0
0
0
1 156

0
0
0
27 786
0
0
0
0
27 786
0
0
0
11 000

0
0
0
27 786
0
0
0
0
27 786
0
0
0
11 000

59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72

Működési célú támogatásértékű kiadás
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
Működési célú tartalék
Ellátottak pénzbeli juttatása
Működési kiadás összesen

011130

Önkormányzati jogalkotás-képviselők
Személyi juttatás
Munkaadókat terhelő járulék
Dologi kiadás
Működési célú támogatásértékű kiadás
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
Működési célú tartalék
Ellátottak pénzbeli juttatása

73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126

016010

127
128

900060

Működési kiadás összesen
Országgyűlési, önkormányzati, európai parlamenti
képviselő választás
Személyi juttatás
Munkaadókat terhelő járulék
Dologi kiadás
Működési célú támogatásértékű kiadás
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
Működési célú tartalék
Ellátottak pénzbeli juttatása
Működési kiadás összesen

016020

Országos és helyi népszavazás
Személyi juttatás
Munkaadókat terhelő járulék
Dologi kiadás
Működési célú támogatásértékű kiadás
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
Működési célú tartalék
Ellátottak pénzbeli juttatása
Működési kiadás összesen

018010

Önkormányzat elszámolása a központi költségvetéssel
Személyi juttatás
Munkaadókat terhelő járulék
Dologi kiadás
Működési célú támogatásértékű kiadás
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
Működési célú tartalék
Ellátottak pénzbeli juttatása
Működési kiadás összesen

016080

Kiemelt önkormányzati rendezvények
Személyi juttatás
Munkaadókat terhelő járulék
Dologi kiadás
Működési célú támogatásértékű kiadás
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
Működési célú tartalék
Ellátottak pénzbeli juttatása
Működési kiadás összesen

064010

Közvilágítás
Személyi juttatás
Munkaadókat terhelő járulék
Dologi kiadás
Működési célú támogatásértékű kiadás
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
Működési célú tartalék
Ellátottak pénzbeli juttatása
Működési kiadás összesen

066020

Városgazdálkodás
Személyi juttatás
Munkaadókat terhelő járulék
Dologi kiadás
Működési célú támogatásértékű kiadás
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
Működési célú tartalék
Ellátottak pénzbeli juttatása
Működési kiadás összesen
Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek
Személyi juttatás

12

0
22 000
0
0
33 000
0
21 394
4 194
0
0
6 813
0
0
32 401

0
22 000
0
0
33 000
0
29 064
4 194
1 000
0
6 813
0
0
41 071

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
33 594
0
0
0
0
33 594
0
2 187
426
66 082
2 874
19 320
0
0
90 889

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
261
0
0
0
261
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
33 594
0
0
0
0
33 594
0
2 187
426
258 062
3 270
21 384
0
0
285 329

0
0

0
0

129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198

Munkaadókat terhelő járulék
Dologi kiadás
Működési célú támogatásértékű kiadás
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
Működési célú tartalék
Ellátottak pénzbeli juttatása
Működési kiadás összesen

031030

Közterület rendjének fenntartása-Mezőőri szolgálat
Személyi juttatás
Munkaadókat terhelő járulék
Dologi kiadás
Működési célú támogatásértékű kiadás
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
Működési célú tartalék
Ellátottak pénzbeli juttatása
Működési kiadás összesen

045120

Útépítés projektek - VP, Kodály-Hídfő
Személyi juttatás
Munkaadókat terhelő járulék
Dologi kiadás
Működési célú támogatásértékű kiadás
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
Működési célú tartalék
Ellátottak pénzbeli juttatása
Működési kiadás összesen

032020

Tűz és katasztrófavédelmi tevékenység-tűzoltók
Személyi juttatás
Munkaadókat terhelő járulék
Dologi kiadás
Működési célú támogatásértékű kiadás
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
Működési célú tartalék
Ellátottak pénzbeli juttatása
Működési kiadás összesen

032020

Tűz és katasztrófavédelmi tevékenység- polgárvédelem
Személyi juttatás
Munkaadókat terhelő járulék
Dologi kiadás
Működési célú támogatásértékű kiadás
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
Működési célú tartalék
Ellátottak pénzbeli juttatása
Működési kiadás összesen

047410

Ár- és belvízvédelem, Kodály belvíz
Személyi juttatás
Munkaadókat terhelő járulék
Dologi kiadás
Működési célú támogatásértékű kiadás
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
Működési célú tartalék
Ellátottak pénzbeli juttatása
Működési kiadás összesen

091140

Óvodai nevelés működtetési feladatai
Személyi juttatás
Munkaadókat terhelő járulék
Dologi kiadás
Működési célú támogatásértékű kiadás
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
Működési célú tartalék
Ellátottak pénzbeli juttatása
Működési kiadás összesen

092120

Köznevelési intézmények
Személyi juttatás
Munkaadókat terhelő járulék
Dologi kiadás
Működési célú támogatásértékű kiadás
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
Működési célú tartalék
Ellátottak pénzbeli juttatása
Működési kiadás összesen

13

0
0
541 913
0
0
0
541 913
0
14 288
2 564
2 276
0
0
0
0
19 128
0
1 568
286
4 974
0
0
0
0
6 828
0
0
0
0
0
11 265
0
0
11 265

0
3 060
651 289
0
0
0
654 349
0
15 994
2 863
2 276
0
0
0
0
21 133
0
1 568
286
31 492
0
0
0
0
33 346
0
0
0
0
0
23 522
0
0
23 522

0
216
58
935
0
0
0
0
1 209
0
0
0
13 370
0
2 000
0
0
15 370
0
0
0
0
0
849
0
0
849
0
0
0
7 000
0
0
0
0
7 000

0
216
58
935
0
0
0
0
1 209
0
0
0
29 926
0
2 000
0
0
31 926
0
0
0
0
0
849
0
0
849
0
0
0
6 174
0
0
0
0
6 174

199
200
201
202
203
204
205
206
207

062020

208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261

091220

262
263
264
265
266
267

076062

Endrődi és gyomai városközpont rehabilitációja projektek
Személyi juttatás
Munkaadókat terhelő járulék
Dologi kiadás
Működési célú támogatásértékű kiadás
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
Működési célú tartalék
Ellátottak pénzbeli juttatása
Működési kiadás összesen
EFOP-3.3.2-16-Kulturális intézmények a köznevelés
eredményességéért
Személyi juttatás
Munkaadókat terhelő járulék
Dologi kiadás
Működési célú támogatásértékű kiadás
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
Működési célú tartalék
Ellátottak pénzbeli juttatása
Működési kiadás összesen

047410

Belvizes projektek
Személyi juttatás
Munkaadókat terhelő járulék
Dologi kiadás
Működési célú támogatásértékű kiadás
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
Működési célú tartalék
Ellátottak pénzbeli juttatása
Működési kiadás összesen

047450

Piac korszerűsítés projekt
Személyi juttatás
Munkaadókat terhelő járulék
Dologi kiadás
Működési célú támogatásértékű kiadás
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
Működési célú tartalék
Ellátottak pénzbeli juttatása

013350

Működési kiadás összesen
Energetikai korszerűsítés projektek
Személyi juttatás
Munkaadókat terhelő járulék
Dologi kiadás
Működési célú támogatásértékű kiadás
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
Működési célú tartalék
Ellátottak pénzbeli juttatása

091110

Működési kiadás összesen
Blaha úti óvoda korszerűsítése projekt
Személyi juttatás
Munkaadókat terhelő járulék
Dologi kiadás
Működési célú támogatásértékű kiadás
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
Működési célú tartalék
Ellátottak pénzbeli juttatása
Összesen:

072112

Háziorvosi ügyeleti ellátás
Személyi juttatás
Munkaadókat terhelő járulék
Dologi kiadás
Működési célú támogatásértékű kiadás
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
Működési célú tartalék
Ellátottak pénzbeli juttatása
Működési kiadás összesen
Települési egészségügyi feladatok-szúnyoggyérítés,
rágcsálóirtás
Személyi juttatás
Munkaadókat terhelő járulék
Dologi kiadás
Működési célú támogatásértékű kiadás
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

14

0
3 451
812
16 343
0
0
0
0
20 606

0
3 451
812
16 343
0
0
0
0
20 606

0
2 064
402
1 768
0
0
0
0
4 234
0
2 335
507
11 030
0
0
0
0
13 872
0
1 544
301
2 385
0
0
0
0
4 230
0
0
0
4 367
0
0
0
0
4 367
0
941
184
1 055
0
0
0
0
2 180
0
0
0
21 608
0
0
0
0
21 608

0
580
113
1 768
0
0
0
0
2 461
0
2 335
507
43 302
0
0
0
0
46 144
0
1 544
301
2 385
0
0
0
0
4 230
0
0
0
4 367
0
0
0
0
4 367
0
941
184
1 055
0
0
0
0
2 180
0
0
0
21 608
0
0
0
0
21 608

0
0
0
9 309
0
0

0
0
0
13 238
0
0

268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288

Működési célú tartalék
Ellátottak pénzbeli juttatása
Működési kiadás összesen

13370

KÖFOP-1.2.1-VEKOP - ASP pályázat
Személyi juttatás
Munkaadókat terhelő járulék
Dologi kiadás
Működési célú támogatásértékű kiadás
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
Működési célú tartalék
Ellátottak pénzbeli juttatása
Működési kiadás összesen

104030

Gyermekek napközbeni ellátása-Bölcsődei ellátás
Személyi juttatás
Munkaadókat terhelő járulék
Dologi kiadás
Működési célú támogatásértékű kiadás
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
Működési célú tartalék
Ellátottak pénzbeli juttatása

289
290
291
292
293
294
295
296
297

104051

298
299
300
301
302
303
304
305
306

106020

307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336

107060

Működési kiadás összesen
Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások
(önkormányzati segély gyermek jogán)
Személyi juttatás
Munkaadókat terhelő járulék
Dologi kiadás
Működési célú támogatásértékű kiadás
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
Működési célú tartalék
Ellátottak pénzbeli juttatása
Működési kiadás összesen
Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások
(települési támogatás-lakhatáshoz)
Személyi juttatás
Munkaadókat terhelő járulék
Dologi kiadás
Működési célú támogatásértékű kiadás
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
Működési célú tartalék
Ellátottak pénzbeli juttatása
Működési kiadás összesen
Egyéb szociális pénzbeli ellátás - Átmeneti segély
(önkormányzati segély)
Személyi juttatás
Munkaadókat terhelő járulék
Dologi kiadás
Működési célú támogatásértékű kiadás
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
Működési célú tartalék
Ellátottak pénzbeli juttatása
Működési kiadás összesen

107060

Települési támogatás-gyógyszerkiadás
Személyi juttatás
Munkaadókat terhelő járulék
Dologi kiadás
Működési célú támogatásértékű kiadás
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
Működési célú tartalék
Ellátottak pénzbeli juttatása

107060

Működési kiadás összesen
Önkormányzati segély temetési kiadásokra
Személyi juttatás
Munkaadókat terhelő járulék
Dologi kiadás
Működési célú támogatásértékű kiadás
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
Működési célú tartalék
Ellátottak pénzbeli juttatása
Működési kiadás összesen

107060

Egyéb szociális pénzbeli ellátás - köztemetés
Személyi juttatás
Munkaadókat terhelő járulék
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0
0
9 309
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4 420
0
0
4 420

0
0
13 238
0
817
149
6 690
0
0
0
0
7 656
0
0
0
0
0
4 420
0
0
4 420

0
0
0
0
0
0
0
4 000
4 000

0
0
0
0
0
0
0
4 000
4 000

0
0
0
0
0
0
0
26 400
26 400

0
0
0
0
0
0
0
26 400
26 400

0
0
0
0
0
0
0
15 000
15 000
0
0
0
0
0
0
0
6 600
6 600
0
0
0
0
0
0
0
3 000
3 000
0
0
0

0
0
0
0
1 600
0
0
15 000
16 600
0
0
0
0
0
0
0
6 600
6 600
0
0
0
0
0
0
0
3 000
3 000
0
0
0

337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407

Dologi kiadás
Működési célú támogatásértékű kiadás
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
Működési célú tartalék
Ellátottak pénzbeli juttatása
Működési kiadás összesen

086090-1

Értéktár pályázat
Személyi juttatás
Munkaadókat terhelő járulék
Dologi kiadás
Működési célú támogatásértékű kiadás
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
Működési célú tartalék
Ellátottak pénzbeli juttatása
Működési kiadás összesen

107060

Egyéb szociális pénzbeli ellátás - idősek
Személyi juttatás
Munkaadókat terhelő járulék
Dologi kiadás
Működési célú támogatásértékű kiadás
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
Működési célú tartalék
Ellátottak pénzbeli juttatása

061030

Működési kiadás összesen
Lakáshoz jutást segtítő támogatások - Fiatal házasok
lakáskölcsöne és elemi kár
Személyi juttatás
Munkaadókat terhelő járulék
Dologi kiadás
Működési célú támogatásértékű kiadás
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
Működési célú tartalék
Ellátottak pénzbeli juttatása
Működési kiadás összesen

107054

Családsegítés
Személyi juttatás
Munkaadókat terhelő járulék
Dologi kiadás
Működési célú támogatásértékű kiadás
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
Működési célú tartalék

0
0
0
0
2 000
2 000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2 700
2 700

0
0
0
0
2 000
2 000
0
0
0
1 000
0
0
0
0
1 000
0
0
0
0
0
0
0
2 700
2 700

0
0
0
0
0
0
0
7 250
7 250
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
7 250
7 250
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
11 947
2 549
12 700
0
0
0
0
27 196
0
0
0
0
0
5 500
0
0
5 500
0
0

0
0
0
0
12 077
0
0
0
0
12 077
0
11 947
2 549
12 700
0
0
0
0
27 196
0
0
0
0
0
13 650
0
0
13 650
0
0

Ellátottak pénzbeli juttatása
Működési kiadás összesen

047410-141

Dobó utcai partfal leszakadás vis maior
Személyi juttatás
Munkaadókat terhelő járulék
Dologi kiadás
Működési célú támogatásértékű kiadás
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
Működési célú tartalék
Ellátottak pénzbeli juttatása
Működési kiadás összesen

041237

Közfoglalkoztatás-menedzsment
Személyi juttatás
Munkaadókat terhelő járulék
Dologi kiadás
Működési célú támogatásértékű kiadás
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
Működési célú tartalék
Ellátottak pénzbeli juttatása

084031

Működési kiadás összesen
Civil szervezetek támogatása
Személyi juttatás
Munkaadókat terhelő járulék
Dologi kiadás
Működési célú támogatásértékű kiadás
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
Működési célú tartalék
Ellátottak pénzbeli juttatása

041237

Működési kiadás összesen
Mezőgazdasági közfoglalkoztatás
Személyi juttatás
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408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477

Munkaadókat terhelő járulék
Dologi kiadás
Működési célú támogatásértékű kiadás
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
Működési célú tartalék
Ellátottak pénzbeli juttatása
Működési kiadás összesen

081045

Szabadidősport és sportszervezetek támogatása
Személyi juttatás
Munkaadókat terhelő járulék
Dologi kiadás
Működési célú támogatásértékű kiadás
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
Működési célú tartalék
Ellátottak pénzbeli juttatása

041233

Működési kiadás összesen
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás
Személyi juttatás
Munkaadókat terhelő járulék
Dologi kiadás

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
14 500
0
0
14 500
0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
35 158
3 428
497
0
0
0
0
39 083
0
0
0
0
0
3 400
0
0
3 400
0
87 350
9 034
36 442
0
0
0
0
132 826
0
0
0
0
0
4 922
0
0
4 922
0
0
0
8 890
0
47 187
0
0
56 077

0
35 158
3 428
497
1 723
0
0
0
40 806
0
0
0
0
0
3 400
0
0
3 400
0
94 661
9 674
36 442
0
0
0
0
140 777
0
0
0
0
0
4 922
0
0
4 922
0
0
0
10 780
0
47 187
0
0
57 967

Működési célú támogatásértékű kiadás
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
Működési célú tartalék
Ellátottak pénzbeli juttatása

041237

Működési kiadás összesen
Belvíz, mezőgazdaság, közút, helyi sajátosság 2018-ról
áthúzódó programelem
Személyi juttatás
Munkaadókat terhelő járulék
Dologi kiadás
Működési célú támogatásértékű kiadás
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
Működési célú tartalék
Ellátottak pénzbeli juttatása

086020

Működési kiadás összesen
Helyi közösségi tér működtetése
Személyi juttatás
Munkaadókat terhelő járulék
Dologi kiadás
Működési célú támogatásértékű kiadás
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
Működési célú tartalék
Ellátottak pénzbeli juttatása
Működési kiadás összesen

041237

Közfoglalkoztatás 2019-ben induló programelemek
Személyi juttatás
Munkaadókat terhelő járulék
Dologi kiadás
Működési célú támogatásértékű kiadás
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
Működési célú tartalék
Ellátottak pénzbeli juttatása
Működési kiadás összesen

081030

Sportlétesítmények működtetése
Személyi juttatás
Munkaadókat terhelő járulék
Dologi kiadás
Működési célú támogatásértékű kiadás
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
Működési célú tartalék
Ellátottak pénzbeli juttatása
Működési kiadás összesen

081061

Fürdő
Személyi juttatás
Munkaadókat terhelő járulék
Dologi kiadás
Működési célú támogatásértékű kiadás
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
Működési célú tartalék
Ellátottak pénzbeli juttatása
Működési kiadás összesen
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478
479
480
481
482
483
484
485
486

107080

487
488
489
490
491
492
493
494
495

092120

496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513

086090

514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531

056010

Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek és
programok-EFOP-1.5.3-16-2017-00042 Humán
szolgáltatások fejlesztése a Gyomaendrődi Járásban
Személyi juttatás
Munkaadókat terhelő járulék
Dologi kiadás
Működési célú támogatásértékű kiadás
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
Működési célú tartalék
Ellátottak pénzbeli juttatása
Működési kiadás összesen
EFOP-3.7.3-16 Élethosszig tartó tanulás támogatása
Gyomaendrődön
Személyi juttatás
Munkaadókat terhelő járulék
Dologi kiadás
Működési célú támogatásértékű kiadás
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
Működési célú tartalék
Ellátottak pénzbeli juttatása
Működési kiadás összesen
Mindenféle egyéb szabadidős szolgáltatás(testvérvárosi
kapcsolatok, Kner Múzeum)
Személyi juttatás
Munkaadókat terhelő járulék
Dologi kiadás
Működési célú támogatásértékű kiadás
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
Működési célú tartalék
Ellátottak pénzbeli juttatása
Működési kiadás összesen

013320

Köztemető fenntartás és működtetés
Személyi juttatás
Munkaadókat terhelő járulék
Dologi kiadás
Működési célú támogatásértékű kiadás
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
Működési célú tartalék
Ellátottak pénzbeli juttatása
Működési kiadás összesen
Komplex környezetvédelmi programok támogatása
Személyi juttatás
Munkaadókat terhelő járulék
Dologi kiadás
Működési célú támogatásértékű kiadás
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
Működési célú tartalék
Ellátottak pénzbeli juttatása
Működési kiadás összesen

Összesen:
Személyi juttatás
Munkaadókat terhelő járulék
Dologi kiadás
Működési célú támogatásértékű kiadás
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
Működési célú tartalék
Ellátottak pénzbeli juttatása
Működési kiadás összesen
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0
55 713
4 605
69 400
0
0
0
0
129 718

0
55 713
4 605
69 400
0
0
0
0
129 718

0
1 900
370
6 376
0
0
0
0
8 646

0
1 900
370
6 376
0
0
0
0
8 646

0
0
0
4 000
0
0
0
0
4 000
0
0
0
18 235
0
9 000
0
0
27 235

0
0
0
9 859
0
0
0
0
9 859
0
0
0
20 785
0
9 000
0
0
29 785

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
242 056
29 720
436 083
549 876
144 782
0
66 950
1 469 467
1 469 467

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
258 076
30 519
825 750
664 524
184 256
0
66 950
2 030 075
2 030 075

7. melléklet a ..........önkormányzati rendelethez
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának működési céltartaléka 2019. évben
adatok ezer forintban
B
C
2019.
2019.
eredeti ei. mód.ei.IV.
700
0
1 300
0
5 650
400
14 500
0
2 900
0

A
Megnevezés
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41

Polgármesteri Alap
Kitüntetési és Kegyeleti Alap
Civil alap
Sport alap
Idegenforgalmi alap
Városi rendezvényekre elkülönített keret (Sajt- és Túrófesztivál 6.000, Halfőző
verseny 1.000, nemzeti ünnepek 350, besenyszegi gyereknap 150, Országos
Diákszínjátszó Fesztivál 1.500)
Főtéri sokadalom
Önkormányzati hivatalban dolgozó köztisztviselők 2019.január-november havi
illetmény kifizetésére felhasználható pályázati pénz
1354/2019.(VI.14.) Korm.határozat alapján minimálbér és garantált bérminimum
emeléséből adódó többlettámogatás hatására felszabadult önkormányzati
kiegészítés
GYÜSZ-TE részére pénzeszköz átadás működés TDM
GYÜSZ-TE megállapodás alapján többlet támogatás
Talajterhelési díj
Kállai adomány
Körös szögi Kistérség 2019. évi hozzájárulás
Körös szögi Kistérség 2019. évi működési hozzájárulás hulladékgazdálkodás
Körös-szögi Kistérségi üzemeltetési hozzájárulás KEOP
Gyomaközszolg Nonprofit Kft. üzemeltetési hozzájárulás KEOP
Szolgáltatás vásárlás Turisztikai elemek Kállai és Népház
IKSZT működési támogatása
Múzeális intézmények szakmai támogatása
Akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó megbízási díja
Polgármester végkielégítésére, szabadságmegváltására biztosított összeg 20152019.
2019. évi plusz adóbevételek
Turisztikai elemek karbantartása
Életveszélyessé vált ingatlanok bontási költsége
2018. évről áthúzódó működési költségek
Intézmények kiutalatlan támogatás összege
Egyéb közfoglalkoztatás önerő
Képviselői tiszteletdíjról lemondás
Önkormányzati költségalapú bérlakások karbantartása
2019. évi bérkompenzáció, szociális állami támogatás
2018. évi állami támogatás elszámolása
Rendkívüli feladatatokra elkülönített keret
Képviselő-testületi koncepciók megvalósítására elkülönített keret (közvilágítás,
társasház építés, stb.)
Közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó előleg maradvány
Működési bevételekből származó plusz bevétel
Átvett pénzeszközből származó plusz bevétel
Szennyvízcsatorna fenntartása elkülönített számlán maradvány összege
2018. évi szabad maradvány
Kubinyi program fel nem használt rész

Működési céltartalék összesen

19

9 000
1 000

2 000
0

0

0

0
0
0
500
10 000
0
0
0
0
2 540
0
0
0

34 947
0
0
500
10 000
0
0
0
0
0
0
2 000
0

3 000
0
0
0
3 242
0
0
1 110
13 824
0
0
0

3 000
80 599
0
0
0
22 107
0
0
15 179
0
0
0

0
0
0

183 519
33 454
67 836
21 938
44 150
0
0
521 629

0
0
255
69 521

8. melléklet a ......... önkormányzati rendelethez
Gyomaendrőd Város Önkormányzat
2019. évi felhalmozási kiadások részletezése

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

Felújítások
Gyomaendrőd Város Önkormányzata
Járdafelújítás támogatási alap
Járdafelújítás
MÁV állomás előtti parkolók felújítása
Külterületi utak felújítása
Útfelújítás
Óvoda épületek felújítása (Vásártéri óvoda nyílászáró csere és Tulipános óvoda-tető és
falazat)
Vízmű rekonstrukciós munkák 2019. évi bérleti díj terhére
Vízmű rekonstrukciós munkák (Hősök út és Szabadság tér vezetékrek. és Újkert sori
szennyvíz átemelő)
Gimnázium kazánház felújítása
TOP-3.2.1-16 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése-Endrőd orvosi
rendelő
TOP-3.2.1-16 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése-Kis Bálint Általános
Iskola épülete
TOP-2.1.2-15-BS1-2016-00004 Endrődi városrész rehabilitációja
TOP 2.1.2-16-BS1-2017-00001. Gyomai városrész központjának rehabilitációja
TOP-2.1.3-16-Települési környezetvédelmi infrastruktúra fejlesztés-Fűzfás-zug belvíz
TOP-1.1.3-16-Helyi gazdaságfejlesztés-Piac
TOP-2.1.3-16-Települési környezetvédelmi infrastruktúra fejlesztés-Csókás-zug
TOP 3.2.1-16 Gyomai háziorvosi rendelő Pikó Béla u.3 felújítása
CLLD- Kállai Ferenc Művelődési központ épület felújítása - kulcs projekt
Vis maior pályázat partfal leszakadás
Homlokzat felújítási pályázat
Nagylaposi bolthelyiség kialakításához kisértékű eszköz felújítás
Liget Fürdő felújítások
Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal
Határ Győző Városi Könyvtár
Épület felújítás (falburkolat, esővíz elvezető cseréje)
Kállai Ferenc Kulturális Központ
Irodaépület felújítása
Gyomaendrődi Család- és Gyermekjóléti Központ
Szent Antal Népház
Városi Egészségügyi Intézmény
Gyomaendrőd Város Önkormányzat felújítások összesen
Beruházások
Gyomaendrőd Város Önkormányzata
Út és parkoló építés
Közkifolyók építése
Közvilágítási hálózat bővítése
Közvilágítási hálózat bővítése 2018. évről áthúzódó
Révzugi zöldhulladék kezelő telep kialakítása
Gyepmesteri telep fejlesztése/pályázati önerő
Ünnepi díszvilágítás
Képviselői notebookok cseréje
Térfigyelő kamerarendszer fejlesztése
Temetői szoftver bevezetése
Informatikai egyéb beszerzések (ASP, EDtR, szoftver megújítások, beszerzések)
Fogorvosi rendelő kialakítása
Fogorvosi eszköz beszerzés
Új TESZK készítése
Zöldterület kezelés eszközök fejlesztése
Holtágak vízutánpótlásának helyreállítása
Társasház tervezési költség
TOP-os pályázatok önerő
Fürdő csúszdapark építés és eszközbeszerzés
Fürdő Spray park végszámla
VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 Gyomaendrőd-Öregszőlő útépítési projekt
Egyéb kisértékű tárgyi eszköz beszerzés
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adatok ezer forintban
B
C
2019. eredeti ei.
2019. mód.ei.IV.
0
0
681 928
790 578
7 000
0
30 000
0
15 000
0
10 000
6 300
0
0
4 000
12 000

4 000
12 000

16 482
635

16 482
635

40 288

40 252

42 855
43 139
228 650
84 825
65 082
66 972
0
0
0
5 000
0
10 000
0
500
500
2 000
2 000
0
0
0
684 428
0
595 599
18 000
1 000
5 000
3 594
2 500
2 000
3 000
4 000
2 000
6 500
3 500
20 000
15 000
35 019
5 000
5 000
5 000
75 000
126 899
6 559
43 279
0

42 855
43 139
235 774
66 791
84 863
52 734
29 893
99 937
39 746
5 000
177
10 000
0
500
500
0
0
0
0
0
791 078
0
577 984
18 000
1 000
5 000
3 594
2 500
2 000
3 000
4 000
2 000
3 950
3 500
20 000
12 661
35 019
5 000
5 000
5 000
0
126 899
6 559
43 279
2 000

58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113

Hulladékszállító jármű vásárlása
Templomzugi ivóvízhálózat kiépítése
Környezetvédelmi program
Bölcsőde építéshez telek vásárlás
Nagylaposi bolthelyiség kialakításához kisértékű eszköz beszerzések
Gyomai körtöltés vízjogi engedély
Teqball asztal beszerzése Kis Bálint Általános Iskola
TOP-2.1.3-16-Belvízrendezés Kodály és Hídfő utca között
TOP-1.4.1-16-Blaha úti óvoda fejlesztése
TOP-3.1.1-16-Kerékpárút építés Kodály és Hídfő utca között
TOP-1.1.3-16-Helyi gazdaságfejlesztés-Piac
Rózsahegyi Általános Iskola sportudvar kialakítása
GINOP-7.1.2-15-2016-00002 Lapátos pályázat
Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal
Határ Győző Városi Könyvtár
Asztal és polc beszerzés
Gyomaendrődi Család- és Gyermekjóléti Központ
Klíma beszerelése és kisértékű tárgyi eszköz beszerzés
Kállai Ferenc Kulturális Központ
Irodabútor beszerzés, kerti szék és asztal beszerzés CLLD
Szent Antal Népház
Konferencia terem 2 db klíma, tűzjelző és kisértékű tárgyi eszköz beszerzés
Új nádtető készítése Gyomai Tájház
Városi Egészségügyi Intézmény
Eszközbeszerzés
Gyomaendrőd Város Önkormányzat beruházások összesen
Egyéb felhalmozási kiadások
Gyomaendrőd Város Önkormányzata
Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások
GINOP-7.1.2-15-2016-00002 Lapátos pályázat előleg visszafizetés
Energetikai korszerűsítés támogatás visszafizetés
TOP-1.1.3-16-Helyi gazdaságfejlesztés-Piac támogatás visszafizetés
Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Kistérségi Óvoda fejlesztési igény
Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
Szennyvízcsatlakozás támogatási alap
Körös Kajak SE részére pénzeszköz átadás sólyapálya mederhasználati díj
Gyermekliget Nonprofit Kft. bölcsőde építés önerő elszámolás
Környezetvédelmi alap pályázható keret
Liget Fürdő fejlesztési célú pénzeszközátadás
GYFC pályázati önrész 26/2018. (I.25.) Gye. Kt. Határozat
Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása
Felhalmozási céltartalék
TOP és egyéb pályázati saját erő tartalék
Gyepmesteri telep fejlesztése pályázati önerő
Rendezvénysátor és sörpad beszerzés pályázati saját erő Rózsahegyi Alapítvány
VEF-2019-44 Szennyvízcsatorna felújításra átvett pe.
Vis maior pályázat partfal leszakadás önerő
Bölcsőde fejlesztés önerő
Gyomaközszolg Kft.részesedés visszafizetés
Kállai Ferenc Kulturális Központ multifunkciós térré alakítása önerő
Viziközmű rekonstrukciós pályázat-szennyvízátemelő szivattyú beszerzés önerő
TOP-2.1.2-15-BS1-2016-00004 Endrődi városrész rehabilitációja
Gyomaendrőd Város Önkormányzat egyéb felhalmozási kiadások összesen
Finanszírozási kiadások
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése
Forgatási célú értékpapír vásárlása
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300
5 000
1 000
2 000
442
1 143
0
58 980
41 258
94 632
1 994
0
1 000
0
1 600
1 600
596
596
500
500
2 540
608
1 932
26 500
26 500
627 335
0
0
4 975
0
0
0
4 975
13 798
1 166
381
6 987
4 000
0
1 264
0
82 550
31 054
0
0
0
16 500
11 790
0
20 000
0
3 206
101 323
0
0
0

300
5 000
1 000
2 000
265
1 143
826
61 317
57 646
98 215
1 994
22 208
16 109
635
3 156
3 156
596
596
1 944
1 944
2 139
2 139
0
26 500
26 500
612 954
0
0
21 123
1 000
36
15 112
4 975
14 664
1 166
381
6 987
4 000
866
1 264
0
44 004
2 033
1 765
1 765
9 624
0
8 298
17 250
63
0
3 206
79 791
473 411
76 471
396 940

2. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület
2020. február 27-i ülésére
Tárgy:

A Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi igazgatási
szünete
Pap-Szabó Katalin jegyző
Pap-Szabó Katalin jegyző
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság,
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság,
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság

Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező bizottság:
Tisztelt Képviselő-testület!

A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény (a továbbiakban: Kttv.) 232. § (3) bekezdése alapján a
Képviselő-testület - a Kormány ajánlásának figyelembevételével - a rendes szabadság kiadására igazgatási szünetet
rendelhet el. Az ilyen módon kiadott rendes szabadság nem haladhatja meg a köztisztviselő adott évre megállapított
alapszabadságának a háromötödét.
Az igazgatási szünet elrendelésével kapcsolatos ajánlásokat a közszolgálati tisztviselők munka - és pihenőidejéről,
az igazgatási szünetről, a közszolgálati tisztviselőt és munkáltatót terhelő egyes kötelezettségekről, valamint a
távmunka végzésről szóló 30/2012. (III.7.) Korm. rendelet szabályozza.
A képviselő testület 2020. évi ülésterve alapján júliusban rendes képviselő-testületi ülés nem lesz, így a nyári
igazgatási szünet időpontja 2020. július 20. napjától augusztus 7. napjáig, a téli igazgatási szünet december 23.
napjától december 31. napjáig javasolt. Az elmúlt évek tapasztalatai azt mutatják, hogy a Hivatalban dolgozók nagy
leterheltsége miatt az éves rendes szabadság kiadása nagy nehézségekbe ütközik. Az igazgatási szünet
elrendelésével egyrészt a szabadságok kiadása jelentősen megkönnyíthető, másrészről – ha kis mértékben is – a
hivatal működésével kapcsolatos költségek csökkenthetőek, harmadrészt hozzájárulhat a Hivatalban dolgozók
rekreációjához.
A nyári igazgatási szünet ideje alatt az integrált ügyfélszolgálaton július 20 – július 24. napjáig és augusztus 03 –
augusztus 07.- napjáig valamint téli igazgatási szünet ideje alatt ügyfélfogadás nem lesz, de halaszthatatlan
ügyekben - elsősorban az anyakönyvi ügyintézésnél – ügyelet tartására kerül sor. Az integrált ügyfélszolgálat 2020.
évi utolsó ügyfélfogadási napja 2020. december 23.
A javasolt időpontok a testületi munkában nem okoznak fennakadást, és a Képviselőtestület támogató döntését
követően a lakosság tájékoztatására természetesen sor kerül, így a munkarend változásról időben értesülnek.
Fentebb leírtak alapján az igazgatási szünetet 2020. évben az alábbiak szerint javaslom elrendelni:
2020. július 20. – augusztus 07. (összesen 15 munkanap)
2020. december 28.,29.,30.,31. (összesen 4 munkanap)
A rendelet hatályán kívül 2020. évi munkaszüneti napok körüli munkarendről szóló 7/2019. (VI. 25.) PM rendelet
alapján a három áthelyezett szombati munkanapról munkáltató jogkör keretében kívánok rendelkezni, mely
keretében a Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal ezeken a napokon zárva tart. :
2020. augusztus 29. (szombat)
2020. december 12. (szombat)
A rendelet hatálya a kirendeltségen dolgozókra is kiterjed, ezért a rendeletet Gyomaendrőd Város
Önkormányzatának Képviselő-testülete Hunya és Csárdaszállás községi önkormányzatok képviselő-testületeinek
véleményeinek ismeretében fogadja el.
A rendelet 2021. január 1-jén hatályát veszti, figyelemmel arra, hogy 2021. évre vonatkozóan újra meg kell vizsgálni
az igazgatási szünet elrendelésének indokait, a képviselő-testületek munkaprogramjaira figyelemmel.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megvitatni és a rendelettervezetet elfogadni
szíveskedjen.
Előzetes hatásvizsgálat
Gyomaendrőd Város Önkormányzata Képviselő-testületének
az igazgatási szünet elrendeléséről szóló
…./2020.(……)
önkormányzati rendeletéhez
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A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (a továbbiakban: Jat.) alapján a jogszabály előkészítője köteles – a
jogszabály feltételezett hatásaihoz igazodó részletességű- előzetes hatásvizsgálatot végezni, és felmérni a
szabályozás várható következményeit. Konkrétan a Jat. 17. §-a (1) bekezdése a következőkről rendelkezik:
„17. § (1) A jogszabály előkészítője – a jogszabály feltételezett hatásaihoz igazodó részletességű– előzetes
hatásvizsgálat elvégzésével felméri a szabályozás várható következményeit. Az előzetes hatásvizsgálat
eredményéről önkormányzati rendelet esetén a helyi
önkormányzat képviselő-testületét tájékoztatni kell.
(2) A hatásvizsgálat során vizsgálni kell
a) a tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatását, különösen
aa) társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásait,
ab) környezeti és egészségi következményeit,
ac) adminisztratív terheket befolyásoló hatásait, valamint
b) a jogszabály megalkotásának szükségességét, a jogalkotás elmaradásának várható következményeit, és
c) a jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételeket”.
1. A rendelet társadalmi, gazdasági, költségvetési hatása:
Az igazgatási szünet jogintézményének alkalmazása mellett lehetőség nyílik az ismert feladatok éven belüli optimális
tervezésére, továbbá elkerülhető az is, hogy a ki nem adott szabadságnapok több éven keresztül felhalmozódjanak.
Az utóbbi eredmény megvalósulásával előrelépés történhet a dolgozók leterheltségéből származó negatív hatások
kiküszöbölése terén.
A Közös Önkormányzati Hivatal működésével érintett személyi kör tekintetében az igazgatási szünet elrendelése
nem okozhat releváns problémát, tekintettel arra, hogy a zavartalan ügymenet és a folyamatos feladatellátás az
igazgatási szünet tartama alatt is biztosított kell, hogy legyen.
A szabadság-napok felhalmozásának megszűnésével sikerülhet gátat szabni a költségvetési többletkiadást okozó
szabadságmegváltásnak.
2. A rendelet környezeti és egészségügyi hatása:
Nagy bizonyossággal – az előző év tapasztalata alapján is - megállapítható, hogy a Közös Önkormányzati Hivatal
köztisztviselői személyi állományát illetően –tekintettel a nagy mértékű szellemi igénybevételre- jótékony hatást
válthat ki az igazgatási szünet által lehetővé váló szabadság-kiadás. Szükséges, hogy a köztisztviselők időről időre
testben és lélekben megújulva, megerősödve tudjanak a közszolgálatában dolgozni.
A rendeletnek környezeti hatása nincs.
3. A rendelet adminisztratív terheket befolyásoló hatása:
Felmerülhet, hogy az igazgatási szünet tartama alatt összegyűlik az elintézésre váró munkaanyag, de a folyamatos
ügyelet biztosításával ez a veszély elkerülhető.
4. A rendelet megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei:
A dolgozók évek óta halmozódó, igénybe nem vett szabadságnapjai indokolják, hogy az igazgatási szünet
bevezetésével csökkenteni lehessen az egyik évről a másik évre átvitt szabadságnapok számát. A jogalkotás
elmaradásával nyilvánvalóan ez a lehetőség nem áll fenn.
A jogszabály megalkotásával lehetőség nyílik a Hivatalban dolgozók mentális egészségi állapotának javulása és a
rekreáció elősegítése a rendelet megalkotásának elmaradása ezt veszélyeztetné.
5. A rendelet alkalmazásának objektív és szubjektív feltételei: Rendelkezésre állnak.
Döntéshozói vélemények
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és
Esélyegyenlőségi Bizottság

A bizottság javasolja a Képviselő-testületnek a rendelet
megalkotását a döntési javaslatban foglaltak szerint.

Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző
és Közbeszerzési Bizottság

A bizottság javasolja a Képviselő-testületnek a rendelet
megalkotását a döntési javaslatban foglaltak szerint.

Városfenntartó, Környezetvédelmi és
Mezőgazdasági Bizottság

A bizottság javasolja a Képviselő-testületnek a rendelet
megalkotását a döntési javaslatban foglaltak szerint.

Döntési javaslat
"Rendelet megalkotása "
Tervezett döntéstípus: rendelet
Tervezett ágazati besorolás: Rendelet alkotás, szabályozás
A Képviselő-testület a javaslatról minősített többséggel, nyílt szavazással dönt.
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Gyomaendrőd Város Önkormányzata Képviselő-testülete
../2020. (... ..) önkormányzati rendelete
a Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi igazgatási szünetének elrendeléséről
Gyomaendrőd Város Önkormányzata a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 232. § (3)
bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) pontjában meghatározott
feladatkörében eljárva, Csárdaszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testületének és Hunya Község
Önkormányzata Képviselő-testületének véleményének kikérésével a következőket rendeli el:
1. § A rendelet hatálya a Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselőkre,
ügykezelőkre és munkavállalókra terjed ki.
2. § Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal (a
továbbiakban: Hivatal) 2020. évi munkarendjében
nyári időszakban: 2020. július 20. napjától augusztus 7. napjáig
téli időszakban: 2020. december 28. napjától december 31. napjáig
igazgatási szünetet rendel el.
(2) Az igazgatási szünet időtartama alatt a nyári időszakban az integrált ügyfélszolgálat július 20 – július 24.,
augusztus 03 – augusztus 07., december 28 – december 31. napjain az ügyfélfogadás szünetel, azonban a
feladatellátás folyamatosságának biztosítása érdekében a Hivatal ügyeletet tart.
3. § Ez a rendelet a kihirdetés napját követő napon lép hatályba és 2021. január 1. napján hatályát veszti. "
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
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3. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület
2020. február 27-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:

Közbeszerzési szabályzat módosítása
Pardi László osztályvezető, Dr. Varga Imre ügyvéd
Toldi Balázs polgármester

Tisztelt Képviselő-testület!
Az Országgyűlés 2020. február 1. napjával a 2019. évi CXX. törvénnyel módosította a Közbeszerzésekről szóló
2015. évi CXLIII. törvényt. A módosítás érinti önkormányzatunk Közbeszerzési Szabályzatát is és mivel a 2020. évi
szúnyoggyérítésre vonatkozó közbeszerzési eljárást a márciusi képviselő-testületi ülés előtt meg kell indítani, ezért a
szabályzat aktualizálását mihamarabb el kell végezni.
A bekövetkezett változások
meghatározottakat.

az

alábbiak

szerint

érintik

közvetlenül

a

Közbeszerzési

szabályzatban

1. A Kbt. 37 § (1) bekezdés h.) pontja szerint az eljárás eredményéről szóló tájékoztatásról a hirdetmény
közzétételének határideje az eddigi 10 munkanapról 3 munkanapra változott.
2. A Kbt. 37 § (1) bekezdés j.) pontja szerint a szerződés módosításáról szóló hirdetmény közzétételének
határideje az eddigi 15 munkanapról 5 munkanapra változott.
3. A Kbt. 45 § (1) bekezdése szerint az eljárásban részt vett ajánlatkérő az összegzés megküldését követő 10
napon belül kérheti a nyertes ajánlatába történő betekintést.
4. A Kbt. 115 § (1) bekezdése annyiban módosult, hogy az építési beruházások esetében nem az „alkalmas”,
hanem a „teljesítésre képes” gazdasági szereplő meghívását szabályozza.
5. Törlésre került a Kbt. 113 §-a, amely az árubeszerzés és szolgáltatás megrendelés esetében tette lehetővé
az ajánlattevők meghívását. A módosítást követően ezek az eljárások a Kbt. 112 § (1) bekezdés b.) pontja
szerint - amennyiben a becsült érték eléri vagy meghaladja a nemzeti értékhatárt, de az uniós értékhatárt
nem éri el – a Kbt. Második rész szerinti nyílt eljárás szabályai szerint kerülnek lebonyolításra a Kbt. 114 –
116 §-ában foglalt eltérésekkel.
6. A módosítás a Kbt. 114/A §-sal kiegészítette a nemzeti eljárásrend szabályait. Eszerint az ajánlatkérő a
nemzeti eljárásrendben lefolytatott eljárások esetében a felhívásban előírhatja, hogy a kizáró okokra, az
alkalmassági követelményekre vonatkozó nyilatkozatot, valamint a közbeszerzési dokumentumokban
meghatározott igazolásokat a gazdasági szereplők az ajánlatukban nyújtsák be. Ezzel a bírálat egy
szakaszossá változik.
Az alábbi szabályok nem változtak:
A Kbt. 40 § (1) bekezdés szerint legkésőbb március 31-ig kell elkészíteni az éves összesített közbeszerzési tervet,
az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 7 § (5) bekezdés
szerinti tartalommal. Ez a közbeszerzési szabályzatban szabályozásra került és nem változott.
A közbeszerzési tervet a Kbt. 43 § (2) bekezdés a.) pontja szerint az EKR-ben és a CoRe-ban haladéktalanul közzé
kell tenni.
A központi szabályozástól független módosítási javaslat a bírálóbizottság tagjainak kijelölés hatáskörének
polgármesterre történő átruházása.
Ez a módosítás jelentősen gyorsítaná a közbeszerzési eljárások előkészítését, ugyanakkor a bírálóbizottság
tagjainak felelősségén nem változtat.
Kérem a Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására.
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Döntési javaslat
"Szabályzat módosítása"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Közbeszerzés
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2019. április 1. napjától hatályos közbeszerzési
szabályzatát a 2019. évi CXX. törvénnyel módosított 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) alapján az
alábbiak szerint módosítja.
1.

A Közbeszerzési Szabályzat III. 5. pontja első mondata helyébe az alábbi rendelkezés lép:

A Polgármester a Városüzemeltetési Osztály javaslata alapján a Kbt. 27. § (3) bekezdésében meghatározott
feltételeknek megfelelő, legalább háromtagú bírálóbizottságot bíz meg.
2.

A Közbeszerzési Szabályzat III. 8. pontjából törlésre kerül a 9. oldal 3. bekezdése.

3.

A Közbeszerzési Szabályzat III. 12. pontjában 13. oldal 4. bekezdés a 10 munkanap 3 munkanapra változik.

4.

A Közbeszerzési Szabályzat V. 3. pontjában a 15 napos határidő 5 munkanapra változik.

5.

A módosítás 2020. március 1. napjától hatályos.

Egyebekben a Közbeszerzési Szabályzat nem változik.
A Közbeszerzési Szabályzat módosítását Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete a …/2020. (II. 27.) Gye. Kt.
határozatával hagyta jóvá.
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
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4. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület
2020. február 27-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező bizottság:

3. fogorvosi körzet működtetése
Keresztesné Jáksó Éva osztályvezető
Toldi Balázs polgármester
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
A 3. fogorvosi körzet működtetéséről jelenleg a Városi Egészségügyi Intézmény gondoskodik helyettesítés
formájában: a fogorvosi tevékenységet Dr. Kerekes Attila fogorvos látja el megbízási szerződés alapján.
Dr. Horváth Dóra Regina fogorvos és a Fogászda Bt. képviseletében dr. Kerekes Attila ügyvezető írásban arról
tájékoztatta Önkormányzatunkat, hogy Dr. Horváth Dóra Regina, mint a Fogászda Bt. alkalmazásában álló fogorvos
a praxisjog átvételével, megszerzésével a 3. fogorvosi körzetben 2020. május 1. napjától fogorvosi alapellátási
tevékenységet kíván folytatni.
Dr. Horváth Dóra Regina 2019. évben a Semmelweis Egyetem fogorvos osztatlan képzési szakán mesterfokozatot
és okleveles fogorvosdoktor szakképzettséget szerzett.
Az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény által meghatározott előírásokra tekintettel
Önkormányzatunknak az alábbi döntéseket kell meghoznia ahhoz, hogy Dr. Horváth Dóra Regina a Fogászda Bt.
alkalmazásában álló fogorvosként tudja ellátni feladatát, így biztosítva a körzet folyamatos működtetését:
- Döntést kell hoznia az előszerződés megkötéséről. Az előszerződésben a felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy
területi ellátási kötelezettséggel a 3. fogorvosi körzetre feladat-ellátási szerződést kötnek.
- Döntést kell hoznia arról, hogy a praxisengedély kiadása esetén az önkormányzat megköti a feladat-ellátási
szerződést. A feladat-ellátási szerződésben kell rögzíteni a rendelő használatával, az ahhoz kapcsolódó rezsi
megfizetésével kapcsolatos feltételeket, a finanszírozási kérdéseket, valamint figyelembe kell venni az önálló orvosi
tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény 2/B. §-át, melyben meghatározásra kerültek a feladat-ellátási szerződés
főbb tartalmi elemei.
A törvény 2015. január 1. napjától előírja, hogy a praxisjoggal érintett önkormányzat az előszerződés megkötése
előtt köteles kikérni a praxisjog engedélyezésére jogosult egészségügyi államigazgatási szerv véleményét. 2020.
január 1. napjától az engedélyező hatóság az Állami Egészségügyi Ellátó Központ Alapellátási és Ellátásszervezési
Osztálya.
Hivatalunk 2020. február 12. napján eleget tett fenti kötelezettségének. A vélemény az előterjesztés megküldéséig
nem érkezett meg hivatalunkhoz, arról szóban fogjuk tájékoztatni a Képviselő-testületet. Amennyiben a vélemény
nem érkezik meg a testületi ülés időpontjáig, a testület 2020. márciusi ülésén fog döntést hozni az előszerződés,
illetve a feladat-ellátási szerződés megkötéséről.
Kérem a Képviselő-testülettől az előterjesztés megtárgyalását és az alábbi határozati javaslatok elfogadását:
Döntéshozói vélemények
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi
és Esélyegyenlőségi Bizottság

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

1. döntési javaslat
"Fogászda Fogorvosi Szolgáltató Betéti Társasággal (személyes közreműködő: Dr. Horváth Dóra Regina fogorvos)
előszerződés megkötése"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Egészségügy
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Fogászda Fogorvosi Szolgáltató Betéti
Társasággal (székhely: 5600 Békéscsaba, Erdélyi sor 17., cégjegyzékszám: 04-06-009268, adószám: 25389061-110

04, képviselő neve: dr. Kerekes Attila ügyvezető, személyes közreműködő: dr. Horváth Dóra Regina fogorvos) a
praxisjog engedélyezésére jogosult egészségügyi államigazgatási szerv előzetes támogató véleménye alapján a 3.
fogorvosi praxis működtetésére előszerződést köt az alábbi tartalommal és ezzel egyidejűleg felkéri Toldi Balázs
polgármestert az előszerződés aláírására:
Előszerződés
amely létrejött egyrészről
Gyomaendrőd Város Önkormányzata (székhelye: 5500 Gyomaendrőd, Selyem út 124., képviseli Toldi Balázs
polgármester, (a továbbiakban: Önkormányzat)
másrészről Fogászda Fogorvosi Szolgáltató Betéti Társaság (székhely: 5600 Békéscsaba, Erdélyi sor 17.,
cégjegyzékszám: 04-06-009268, adószám: 25389061-1-04, képviselő neve: dr. Kerekes Attila ügyvezető, személyes
közreműködő: dr. Horváth Dóra Regina fogorvos) - a továbbiakban: egészségügyi szolgáltató - között a mai napon
az alábbi feltételekkel:
1. Az előszerződés tárgya a területi ellátási kötelezettséggel működő 3. fogorvosi praxis (továbbiakban: Praxis)
feladatellátására vonatkozó az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény (Öotv.) 2/B. § szerinti feladatellátási szerződés megkötése.
2. Az egészségügyi szolgáltató területi ellátási kötelezettségét a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelővel kötött
finanszírozási szerződés hatályba lépését követő naptól, 5500 Gyomaendrőd, Kossuth út 30. szám alatti rendelőben
teljesíti.
3. Szerződő felek tudomásul veszik, hogy a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (továbbiakban. Ptk.)
6:73. §-a alapján a feladat-ellátási szerződést jelen előszerződésben rögzített feltételek teljesülését követően, de
legkésőbb jelen előszerződés 5. pontjában rögzített határidőig kötelesek megkötni.
4. Szerződő felek rögzítik, hogy jogosultak határozott időre (5 év) szóló feladat-ellátási szerződést kötni a Praxis
fogorvosi feladatai ellátására, amennyiben Dr. Horváth Dóra Regina a Praxisra vonatkozó praxisengedély
megszerzését igazolja. Dr. Horváth Dóra Regina jelen előszerződést az Öotv. végrehajtásáról szóló 313/2011. (XII.
23.) Korm. rendeletben szabályozott praxisengedély kiadása iránti kérelemhez csatolja.
5. Az Önkormányzat köteles a 4. pontban foglaltak teljesülése esetén legkésőbb 2020. április napjáig a feladatellátási szerződés megkötésére.
6. Szerződő felek rögzítik, hogy a feladat-ellátási szerződésben szabályozzák a feladatellátás feltételeit.
7. Jelen előszerződésben nem szabályozott kérdésekben a hatályos egészségügyi és társadalombiztosítási
jogszabályokat, valamint a Ptk. rendelkezéseit kell alkalmazni. Ha valamely fél az 5. pont szerinti határidőn belül a
feladat-ellátási szerződés megkötését jelen előszerződés szabályaival ellentétesen megtagadja, a másik fél a Ptk.
6:73. § (1) bekezdése szerint a bíróságtól kérheti a szerződés létrehozását.
8. Szerződő felek bármelyike megtagadhatja a szerződés megkötését a Ptk. 6:73. § (3) bekezdésében
meghatározott esetekben, továbbá a jelen előszerződésben előírt feltételek hiánya esetén.
9. Jelen előszerződés az aláírás napjától 2020. április 30. napjáig hatályos, de az előszerződés megszűnik, ha a
Szerződő felek feladat-ellátási szerződést kötnek.
10. Jelen előszerződést Szerződő felek elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt
alulírott helyen és időben jóváhagyólag aláírták.
11. Jelen előszerződés 5 példányban készült, aKépviselő-testületaz előszerződést a …./2020. (…….) Gye. Kt.
határozatával fogadta el.
Gyomaendrőd, 2020. …………………….
……………………………..
Dr. Horváth Dóra Regina
személyes közreműködő
fogorvos

……………………………..
……………….
Dr. Kerekes Attila
Toldi Balázs
ügyvezető
polgármester
Fogászda Fogorvosi Szolgáltató Betéti Gyomaendrőd Város Önkormányzata
Társaság

Határidők, felelősök:
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Határidő: azonnal
2. döntési javaslat
"Fogászda Fogorvosi Szolgáltató Betéti Társasággal (személyes közreműködő: Dr. Horváth Dóra Regina fogorvos)
feladat-ellátási szerződés megkötése"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Egészségügy
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza Toldi Balázs polgármestert, hogy a 3.
fogorvosi praxisra a praxisengedély kiadása esetén e praxis tekintetében 2020. május 1. napjától a fogorvosi
feladatok területi ellátási kötelezettséggel történő végzésére Fogászda Fogorvosi Szolgáltató Betéti Társasággal
(személyes közreműködő: Dr. Horváth Dóra Regina fogorvos) az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II.
törvény 2/B. § (1) bekezdése szerinti feladat-ellátási szerződést megkösse.
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
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5. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület
2020. február 27-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező bizottság:

Hétszínvirág-Tüskevár Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Bt. beszámolója a
2019 évben végzett tanyagondnoki szolgáltatásról
Keresztesné Jáksó Éva osztályvezető
Toldi Balázs polgármester
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
Gyomaendrőd Város Közigazgatási területén kettő tanyagondnoki körzet működik. A második körzetben feladatellátási szerződés alapján a Hétszínvirág-Tüskevár Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Betéti Társaság biztosítja a
szolgáltatást.
A szerződés 10. pontja kötelezi arra a szolgáltatót, hogy a tárgyévet megelőző évben végzett tevékenységéről
minden év januárjában készítsen beszámolót.
A szolgáltató határidőre megküldte a 2019. évben végzett tevékenységéről készített beszámolót.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, szíveskedjen az előterjesztést megtárgyalni és azt a határozati javaslat szerint
elfogadni.
Döntéshozói vélemények
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi
és Esélyegyenlőségi Bizottság

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

Döntési javaslat
"Hétszínvirág-Tüskevár Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Bt. beszámolója a 2019 évben végzett tanyagondnoki
szolgáltatásról"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Szociális ügyek
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a VI. 1123-2/2010. számú szerződés 10. pontja alapján
elfogadja a Hétszínvirág-Tüskevár Szolgáltató Nonprofit Közhasznú BT. beszámolóját a 2019. évben végzett
tanyagondnoki feladat-ellátásáról.
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
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BESZÁMOLÓ
Gyomaendrőd II. számú tanyagondnoki körzetében végzett 2019. évi
tanyagondnoki szolgálati tevékenységről
Beszámolót készítette:
Hétszínvirág-Tüskevár Szolgáltató Nonprofit Betéti Társaság
5502 Gyomaendrőd, Fő út 67.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a személyes
gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő
térítési díjakról szóló rendeletében a város külterületén kettő tanyagondnoki körzetet hozott
létre. A II. számú tanyagondnoki körzetben a feladatot – a 77/2010. (II. 25.) Gye. KT
határozata alapján – a Hétszínvirág-Tüskevár Szolgáltató Nonprofit Betéti Társaság látja el.
A feladat ellátásáról, a feladat-ellátási szerződés 10. pontja alapján, mint fenntartó az alábbi
beszámolót készítjük.
A szolgáltatás célja:
Gyomaendrőd Város hátrányos helyzetű, szolgáltatáshiányos külterületi tanyás térségében a
szolgáltatáshiányból eredő hátrányok enyhítése.
A tanyagondnoki körzethez tartozó külterületi tanyás térségek: Nagylapos, Tanya IV.
kerület, V. kerület, VI. kerület és VII. kerület
I. A feladatellátás tárgyi-, személyi feltételei, szakmai tartalma:
A tanyagondnoki szolgáltatás alapvető tárgyi feltétele személyszállításra és kisebb
áruszállításra is alkalmas gépjármű. Szakmai ajánlás 8+1 férőhelyes személygépjármű,
további elvárás, hogy legyen alkalmas gyermekek és idősek, mozgásukban korlátozott
személyek szállítására is, és közlekedéstechnikailag biztonságos legyen. HétszínvirágTüskevár Nonprofit BT. a kezdetektől rendelkezik ilyen gépjárművel, így a feladatot a
szakmai ajánlásnak megfelelő gépjárművel látjuk el. A jelenlegi tanyagondnoki gépjármű 8+1
fős VW T6 Kombi RT 2.0 TDI személygépjármű, forgalmi rendszáma: NCA-213.
A tanyagondnoki szolgálat működési engedély köteles tevékenység. A működési engedélyt
Szarvas Város Önkormányzat Jegyzőjétől 2008. december 28. napján kaptuk meg. Időközben
többször módosításra került, új szolgáltatás bevezetése, ellátotti létszám növelése, házi
segítségnyújtás befogadása, új gépjármű beszerzése miatt, mai napon hatályos működési
engedélyünket a Békés Megyei Kormányhivatal adta ki, BE/34/300-6/2016. szám alatt.
Érvényessége határozatlan idejű. A feladatellátást képzett tanyagondnok végzi. a személyes
gondoskodást végző személyek adatainak működési nyilvántartásáról szóló 8/2000. (VIII. 4.)
SzCsM rendelet alapján a működési nyilvántartásba való bejelentése megtörtént.
II. A szolgáltatás lehetséges tartalmi elemei:
 közreműködés étkeztetésben, házi segítségnyújtásban, közösségi és szociális
információk szolgáltatásában
 egészségügyi ellátáshoz való hozzájutás biztosítása, így háziorvosi rendelésre
szállítás, egyéb egészségügyi intézménybe szállítás, gyógyszerkiváltás és a
gyógyászati segédeszközökhöz való hozzájutás biztosítása
 óvodáskorú, iskoláskorú gyermekek szállítása, így óvodába, iskolába szállítás,
egyéb gyermekszállítás







közösségi, művelődési, sport- és szabadidős tevékenységek szervezése, segítése
az egyéni hivatalos ügyek intézésének segítése, lakossági igények továbbítása
az egyéb lakossági szolgáltatások biztosításában való közreműködés
az ételszállítás önkormányzati intézménybe
az önkormányzati információk közvetítése a lakosság részére

Az, hogy egy szolgálat ezek közül konkrétan mit végez, az attól függ, hogy az érintett
településrészen milyen típusú szolgáltatáshiány mutatkozik, továbbá függ az igényektől és a
kapacitástól. A mindennapi konkrét tevékenységről munkanapló készül a módszertani
központ ajánlása szerinti tevékenységkódok alkalmazásával.
III. Konkrét tevékenységeink:
Az igények, a szükségletek és a kapacitás alapján az alábbi konkrét tevékenységeket végeztük
2019 évben.
Rendszeresen:
 minden nap 10 óra 30 perctől 12 óra 30 percig ebédszállítás történik, melynek keretén
belül az önkormányzat intézményéből, illetve a Hídfő Étteremből a Nagylaposi
Klubházba és lakásra szállítunk ételhordóba szedett ebédeket,
 ezzel egy időben minden délben hazaszállítjuk azokat a lakosokat, akik reggel az
iskolabusszal vagy vonattal bejönnek a városba, és intézik ügyeiket,
 minden szerdán és minden pénteken reggel LIDL, PENNY, PIAC járatot
működtetünk, ekkor lehetősége van a lakosságnak a városi bevásárlásaikat
lebonyolítani, a visszaszállítás délben történik,
 a Nagylaposi bolt ebben az évben átmenetileg 2 hónapra bezárt, ebben az időben
reggel bevásárló listát diktált be telefonon a Nagylaposi Klubházban dolgozó
munkatársunk, majd ezt követően délelőtt megtörtént a beszerzés és délben a
kiszállítás,
 heti rendszerességgel a Jelen és a Jövő Gyermekeiért Alapítvány által működtetett
nagylaposi Tanoda Klub működéséhez beszerzést végzünk, a klub hetente 2
alkalommal van nyitva,
 heti rendszerességgel szállítunk nagylaposi tanulókat a Holdudvar Tanoda heti
foglalkozásaira, és onnan haza.
Szükség szerint:
 szállítjuk a lakosságot a VII. kerületből és Nagylaposról házi orvoshoz, szakrendelőbe,
vasútállomásra,
 bevásárló lista alapján eseti bevásárlást, gyógyszeríratást, kiváltást végzünk,
 szállítjuk a körzeti nővért Nagylaposra vért venni,
 átszállítjuk a vért a rendelőből a szakrendelőbe,
 kivisszük a rendelőből a recepteket, orvosi beutalókat, véreredményeket,
dokumentumokat a lakosságnak,
 nyári időszakban folyamatosan részt veszünk a nyári gyerekétkeztetésben, melynek
keretén belül Önkormányzat intézményéből kiszállítjuk az ételhordókba szedett napi
egyszeri meleg ételt a Nagylaposi Klubházba, ahonnan a rászoruló gyermekes
családok hazaviszik,
 a Jelen és a Jövő Gyermekeiért Alapítvány programjaira, rendezvényeire külterületi
gyermekeket, lakosokat (Nagylapos, VII. kerület, Öregszőlő) szállítunk általában
hétvégeken, ezen kívül nyári időszakban napi szinten napközis táborba és haza,
 részt veszünk önkormányzati információk közvetítésében, továbbá saját kulturális
rendezvényeinken igyekszünk teret biztosítani a szolgáltató, az ellátottak és az
önkormányzat közötti párbeszédnek.

IV. Teljesítménymutatók:
 Szolgáltatásainkat a körzetben élő lakosság 30 %-a veszi igénybe, az elmúlt évekhez
képest ez emelkedett.
 Egész évben a tanyagondnoki feladatellátáshoz kötődő futott kilométer-teljesítmény
28092 km, egy munkanapra jutó átlag 112,82 km.
 Egész évre vetítve a tanyagondnoki feladathoz eltöltött munkaóra száma fizetett
ünnepekkel együtt 2088 óra, a feladatellátás kötelező munkaóráinak száma: 2088 óra.
Fenti teljesítménymutatók jelentése és igazolása a normatív állami támogatás elszámolásában
megtörtént. A 2019. évi normatív állami támogatás összege változatlanul jelentősen változott,
a korábbi években 2.500.000.-Ft volt, 2019 évben viszont 4200000.-Ft lett. A normatív állami
támogatás így most már fedezi az egész évi költségeket, de ha mégis szükséges kiegészítés,
azt a Hétszínvirág Közhasznú BT., mint fenntartó biztosítja más tevékenységei bevételeiből.
V. Ellenőrzés, panaszkezelés:
A tanyagondnoki szolgálat ellenőrzésére a Magyar Államkincstár, a Kormányhivatal és az
SZGYF jogosult. Szolgálatunknál 2019-ben a MÁK tartott ellenőrzést, mely a szolgálat és a
fenntartó szabályszerű működését támasztotta alá. Azok az ellátottak, akik számítanak
szolgálatunkra és igénybe veszik a segítségünket, azok bizalommal, megelégedéssel
nyilatkoznak, tevékenységünk ellen közvetlenül a Hétszínvirág BT-hez, mint fenntartóhoz
panasz nem érkezett.
VI. Jelen és a Jövő Gyermekeiért Alapítvány
Hétszínvirág-Tüskevár Szolgáltató Nonprofit Betéti Társaság
2012. október 27-én
alapítványt hozott létre, a Jelen és a Jövő Gyermekeiért Alapítványt. Az Alapítvány főbb
tevékenységei:
 tehetséggondozás, tehetségműhelyek működtetése,
 kulturális tevékenység, művészeti tevékenység,
 kulturális örökség megőrzése, népművészet, hagyományőrzés,
 idősek és fiatalok együttlétének biztosítása, generációk közötti kapcsolatok ápolása.
Az Alapítvány 7 éve működik, ez idő alatt 33 nyertes pályázati projekt kedvezményezettje
lett, és összesen 161.473.000.-Ft támogatási összeget hozott a városba. A megvalósított
programok elsősorban gyermekkorú célcsoportoknak szólnak, de a programok
megvalósításába bevonjuk a szociális alapszolgáltatási körünkbe tartozó idős ellátottakat is,
a tanyagondnoki körzet lakosságát is, így a programok generációk közötti
együttműködésben valósulnak meg. Meglévő eszközeink projektor, tábla, laptopok,
fénymásoló, szabadidős-, mozgásfejlesztő eszközök, kerékpárok, színpad, hangszerek,
hangosítás, stb… . Alapítványunk elnöke Paróczai Zoltán pedagógus.
Az
Alapítvány munkája szorosan kötődik a Hétszínvirág BT. tanyagondnoki
munkájához, elsősorban a „Holdudvar Tanoda”, című programokon keresztül.
A Holdudvar Tanoda Gyomaendrőd tanyagondnoki körzeteiben élő hátrányos és
halmozottan hátrányos helyzetű tanulók részére nyújt 2013. június 1. napjától fejlesztési
lehetőséget, mentorálást, szabadidős és pályaorientációs programokat, kirándulásokat,
táborokat.
 a bevont tanulók létszáma 30 fő,
 a programban 10 fő munkatárs vesz részt,
 5 fő önkéntes idős hölgy, és 2 fő közfoglalkoztatott segíti a sikeres megvalósítást.

Ez a program, és ezzel együtt a Mesecsere Tanoda program is 2019. január 1. napjától hazai
forrásból történik, pályázati úton elnyerhető normatív finanszírozással. A Tanodák a
Hétszínvirág BT. bérleti jogviszonyban lévő Fő út 42. szám alatti önkormányzati épületben
működnek, a Békés Megyei Kormányhivatal által kiadott működési engedélyek alapján.
Emellett a Holdudvar Tanoda a nagylaposi tanyagondnoki körzetben is működik, a
Nagylaposi Klubházban délután és a kora esti órákban heti 2 alkalommal, Tanodai
Szabadidős klub formájában. A klubot nem csak gyermekek látogatják, hanem a felnőtt
lakosság is, ahol asztali játékokra, szabadtéri játékokra, beszélgetésre, uzsonnára van
lehetőség. Az ehhez szükséges beszerzéseket, úgy a játékok, a kreatív eszközök és az
élelmiszer vonatkozásában az Alapítvány bonyolítja és a Tanyagondnoki Szolgálat szállítja.
A klub vezetője Bíró Nelli helyi lakos, aki rendkívüli lelkesedéssel és odaadással látja el
feladatát. A klub működésében külön köszönjük az Önkormányzat együttműködését.
További információ az Alapítvány programjairól: www.jelenesjovo.webnode.hu
VII. Összegzés:
Az elmúlt 11 év tapasztalatai, az összesen eddig 17 alkalommal végzett hatósági ellenőrzés
eredményei és a szolgáltatásunkat igénybevevő lakosság nyilatkozatai a szolgáltatás szakmai
tartalmának, színvonalának megfelelőségét támasztják alá. Munkánk során igyekszünk
továbbra is az elvárásoknak megfelelni. Minden szolgáltató maga állítja fel a feladatellátáson
belül a prioritásokat, figyelemmel a lakossági szükségletekre, jogos igényekre, a működési
terület nagyságára, a lélekszámra, a működési költségekre, a források nagyságára, a
kapacitásra. A beszámolóban részletesen bemutattuk, hogy a Hétszínvirág-Tüskevár
Szolgáltató Nonprofit Betéti Társaság ezek számbavételével hogyan nyújtja a szolgáltatást, és
milyen prioritásokat állított fel a lakossági igények kielégítésében.
Kérem a Tisztelt Képviselő-Testületet, hogy a beszámolót szíveskedjen elfogadni.
Gyomaendrőd, 2020. január 31.
Havelda János s.k.
ügyvezető

6. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület
2020. február 27-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező bizottság:

Beszámoló a Zöldpark Gyomaendrőd Nonprofit Kft. 2019. évi
lakásgazdálkodási tevékenységről
Dinya József, Keresztesné Jáksó Éva osztályvezető
Toldi Balázs polgármester
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság,
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság,
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
A Képviselő-testület a 2012. szeptemberi ülésén az 522/2012. (IX. 27.) Gye. Kt. határozatával meghatározta az éves
lakásgazdálkodási beszámoló szempontrendszerét, melyek az alábbiak:
- Mutassa be a bérlakások műszaki állapotát,
- Mutassa be, hogy milyen kezelői intézkedéseket tett a bérlakások műszaki állapotának megtartása érdekében
(műszaki és pénzügyi adatok),
- Tételes kimutatás a tervezett, a beszedett és az elmaradt lakbérek összegéről, részletezve az elmaradás okát,
befolyt lakbéreknek megfelelően tegyen javaslatot a felújítási ütemtervére,
- Számoljon be a bérlői kötelezettségek teljesítéséről mind a lakbér, mind a közüzemi szolgáltatási díjak megfizetése
tekintetében,
- Számoljon be a bérlői kötelezettségek teljesítéséről mind a lakbér, mind a közüzemi szolgáltatási díjak megfizetése
tekintetében. Számoljon be a bérlői kötelezettségek teljesítéséről mind a lakbér, mind a közüzemi szolgáltatási díjak
megfizetése tekintetében.
- Szolgálati és szociális lakásoknál tervezett karbantartási és állagmegőrzési munkák.
A Zöldpark Gyomaendrőd Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatója a meghatározott szempontrendszer alapján
elkészítette a 2019. évi lakásgazdálkodási tevékenységről szóló beszámolóját – mely az előterjesztés mellékletet
képezi - és kéri a Képviselő-testületet szíveskedjen azt megtárgyalni és elfogadni.
Döntéshozói vélemények
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális,
Kisebbségi és Esélyegyenlőségi
Bizottság

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

Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai,
Ellenőrző és Közbeszerzési
Bizottság

A Bizottság javasolja a beszámoló elfogadását, azzal, hogy a lakások és
helyiségek bérletéről és elidegenítéséről szóló 15/2016. (VI.7.)
önkormányzati rendelet felülvizsgálatát javasolja a Képviselő-testület
számára.

Városfenntartó,
Környezetvédelmi és
Mezőgazdasági Bizottság

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

Döntési javaslat
"Beszámoló a Zöldpark Gyomaendrőd Nonprofit Kft. 2019. évi lakásgazdálkodási tevékenységről "
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Szervezet irányítás
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az 522/2012. (IX. 27.) Gye. Kt. határozattal elfogadott
lakásgazdálkodási beszámoló szempontrendszerében foglaltak alapján a Zöldpark Gyomaendrőd Nonprofit Kft.
2019. évi lakásgazdálkodási tevékenységéről készített beszámolót elfogadja.
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
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7. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület
2020. február 27-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező bizottság:

Beszámoló a Szent Antal Népház 2019. évben végzett tevékenységéről, és
a 2020. évi munkaterv beterjesztése
Omiliákné Csikós Anikó
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Tisztelt Képviselő-testület!
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az 386/2016. (VIII. 31.) Gye. Kt. számú határozata
alapján a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. CXL
törvény 78/I. §-a alapján elfogadta a Szent Antal Népház szakmai beszámolójának szempontrendszerét az alábbiak
szerint:
I. Az adott év költségvetési főösszegeinek bemutatása
II. Szolgáltatások
II. 1. Szervezetben bekövetkezett változások – alapító okirat, szervezeti és működési szabályzat változásai,
módosításai
II. 2. Szervezeti egységenként kerüljön bemutatásra az ellátott feladatok, szakmai tartalmának bemutatása, az
igénybe vevők számának alakulása az előző évekhez viszonyítva:
Szent Antal Népház Endrődi Tájház és Helytörténeti Gyűjtemény
Gyomai Tájház és Alkotóház
Szent Antal Zarándokház
Szent Antal Kenyérsütőház
Bárka Halászati Látogatóközpont
III. Szervezeti egységenként a finanszírozás alakulása, saját bevétel alakulása
IV. Személyi és tárgyi feltételek alakulása szervezeti egységekre lebontva
V. Az adott évben megvalósult fejlesztések
VI. Intézmény szakmai és gazdasági munkájának ellenőrzései
VII. Az adott évben benyújtott pályázatok
IX. Kapcsolatrendszer, társadalmi elismertség
Dr. Szonda István intézményvezető fentieknek megfelelően elkészítette a Szent Antal Népház 2019. évi
tevékenységéről szóló beszámolót, valamint az intézmény 2020. évi munkatervét, mely az előterjesztés
mellékletében található.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására, döntésének meghozatalára.
Döntéshozói vélemények
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és
Esélyegyenlőségi Bizottság

A Bizottság javasolja a beszámoló elfogadását, és a
munkaterv jóváhagyását.

1. döntési javaslat
"Szent Antal Népház 2019. évi beszámoló elfogadása"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Intézményirányítás
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja dr. Szonda István intézményvezető
beszámolóját, a Szent Antal Népház 2019. évben végzett tevékenységéről.
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
2. döntési javaslat
"Szent Antal Népház 2020. évi munkaterv jóváhagyása"
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Beszámoló a 2019-es évről

Készítette: Dr. Szonda István igazgató
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Szent Antal Népház beszámolója a 2019. évről
Bevezetés-helyzetelemzés:
Az intézmény 2016. február elsején jött létre, a képviselőtestület 513/2015 (X.29.) sz.
határozata alapján. Az alapfeladatok (közművelődés, közgyűjtemény) mellett a Lélekkel a
Körösök mentén pályázat támogatásával megvalósult turisztikai attrakciók (Szent Antal
zarándokház, Szent Antal sütőház, Bárka Látogatóközpont) üzemeltetését is megkapta az
intézmény.
A meglévő feladatok mellé májustól ellátjuk a Nagylaposi Klubház üzemeltetését. A Jelen és
Jövő Alapítvánnyal együttműködve szeveztük a nagylaposi emberek művelődési programjait.
A nagylaposi telephely épületének karbantartása és működtetési költsége még nem tervezhető
teljes mértékben, majd csak 2020. márciusában látjuk a teljes ráfordítás összegét.
A többféle funkciójú és telephelyű feladatok teljesítése szervezett munkabeosztást és a
területek összehangolását kívánja meg.
Az intézmény munkatársai több telephelyen és több feladatkörben végzik tevékenységüket,
melyek mobilitást, rugalmas munkaidő-beosztást és nagy szakértelmet igényelnek. Sokat segít
ebben a munkában a közmunkaprogramban nálunk dolgozó három fő.
2019-ben két dolgozónktól, Molnár Borbálától és Blaskó Jánostól köszöntünk el, akik
nyugdíjba mentek, és egy dolgozónknak, Vinkovics Istvánnénak lejárt a szerződése az év
végén. Az új munkatársak - Nagy Sándor fűtő-karbantartó és Menkó Andrea ügyintéző októberben kezdték meg a munkát, a megüresedett takarítói állást 2020. februárjában töltettük
be.
A 2019-es évben tovább folytatódott a turisztikai elemek iránti érdeklődés. A zarándokház
szállóvendégeinek száma 110 fővel növekedett a korábbi évhez képest. A vendégek szinte
minden korosztályból és közegből érkeztek. Júniusban és júliusban általános és középiskolai
osztályok és nyári gyerektáborok résztvevői szálltak meg a zarándokházban. Növekedett az
egyházi iskolák és egyházi csoportok száma is a 2019. évben.
A Gyomaendrődön és környékén folyó beruházások nagyszámú vendégmunkást hívtak a
körzetünkbe, akik általában egy vagy két hétig szálltak meg nálunk. Főleg a turista szezon
előtti februári-márciusi időszakokban. Sajnos az egyik cég a többszöri felszólítás ellenére sem
rendezte a szállásdíjat, így az ügyet jogi útra tereltük. Ők csaknem fél millió forinttal
tartoznak. A kintlévőségünk ellenére a tervezett bevételhez képest 144%-on teljesítettük a
zarándokház bevételét.
Összehasonlítva az intézményünk egységeit a zarándokház után a Bárka Látogatóközpont
iránt nőtt meg az érdeklődés. Már márciusban megérkeztek az első óvodások Szolnokról,
majd Mezőtúrról és Kunszentmártonból. A Bárka napon új tevékenységekkel vártuk a
gyerekeket és a jó időnek köszönhetően sok gyerekes család látogatott ki a rendezvényre. A
Bárka Látogatóközpont nemcsak az ökológia iránt érdeklődőknek kíván élményeket és
ismereteket nyújtani, hanem a horgászok felé is nyitni kíván. Egy alkalommal a GYÜSZTE, a
Bárkában tartotta a gyomaendrődi horgászturizmus fejlesztésére összehívott programját.
A sütőházban már nemcsak pénteki napokon gyújtottuk be a kemencét, hanem akkor is,
amikor turistacsoportok érkeztek az intézménybe. Több olyan vendégcsoport volt, akik
célirányosan a sütésbemutató miatt választották kirándulásuk helyszínéül Gyomaendrődöt.
A játszóházas programjaink népszerűek voltak, sokszor a zarándokház ebédlője már kicsinek
bizonyult a nagyszámú látogató befogadására. Kézműves foglalkozások és a mézeskalács
sütés volt a gyerekek legkedveltebb tevékenysége.
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A Népházban a Barátság Klub, a Gazdakör, a Nyugdíjas Klub és a KDNP tartotta rendszeres
összejöveteleit. A Barátság Klubbal szorosabb együttműködés alakult ki, mely a kölcsönös
segítségen alapul. A klub tagjai a szilva napunkon munkával is besegítenek, míg a ház
dolgozói elősegítik a klub programjainak sikerét. Több alkalommal tartottam ismeretterjesztő
előadást a klub foglalkozásain.
A sakk szakkörünk havonta egy alkalommal tartja az edző mérkőzéseit. Ennél gyakrabban
főleg a téli időszakban, általában pénteki napokon jönnek a Népházba a sakkozni vágyók.
Márciusban Regionális Sakk Versenyt szerveztünk, ahol összemérték a tudásukat a
Kondorosról, Békésszentandrásról, Békéscsabáról és Szarvasról érkezett sakkosok.
A Gyomai Táj- és Alkotóház elindult a felújítás útján. Első ütemben elkészült a nádtető
felújítása. Balmazújvárosból érkeztek a nádazó mesterek, akik a teljes tetőzeten átforgatták,
kicserélték az elavult nádkévéket. 2020-ban tovább szeretnénk folytatni az egyetlen eredeti
állapotban maradt gyomai tájépület felújítását, mely során a vakolatok javítását, a külső-belső
falak meszelését és a Zrínyi utca felőli kerítést szeretnénk megújítani.
Az Endrődi Tájházban sem álltunk meg a felújítási munkákkal. A baromfiudvar felől teljesen
felújítottuk a léckerítést és az idei évben a Blaha út felől kezdjük meg a deszkakerítés
szakaszonkénti cseréjét.
A szakmai munkát továbbra is két fő végzi, mindig azon a telephelyen, ahol a programok
vannak. A Debreceni Egyetem néprajz és honismeret tanár szakos hallgatói nyári
terepgyakorlatukat tartották intézményünkben.
Sajnos a nehézségekről is be kell számolnom: a minimális dolgozói létszám miatt a
megnövekedett feladatok tervezésekor be kell kalkulálnunk a kisebb hatásfokot. Továbbra is
súlyoznunk kell a feladatok között és minden évben egy-egy egységre fordítunk több
figyelmet. Természetesen a megosztott figyelem, a sokféle tevékenység megnöveli a
hibalehetőséget is. A dolgozók közti feszültséget növelte a bértábla miatti illetmények
változása is. Eljutottunk oda, hogy a diplomás szakalkalmazott bruttó fizetése megegyezik az
érettségivel vagy szakmunkás bizonyítvánnyal rendelkező dolgozók bérével. Pedig a
szakalkalmazottak munkaköre sokkal szerteágazóbb és a felelőssége is nagyobb, mint egy
takarító vagy karbantartó kollegáé. Ha nem változik ez az aránytalanság, akkor senki nem fog
diplomásként a közművelődésben dolgozni.
Feladatkörök:
-közművelődési feladatok
-múzeumi közgyűjteményi feladatok
-szálláshely működtetésének feladatai
-turisztikai feladatok, kiemelten vallásturisztika
I.

Az adott év költségvetési főösszegeinek bemutatása:

Személyi juttatás

Járulékok

Dologi

Mód. ei.

Telj.

Mód. ei.

Telj

Mód. ei.

Telj.

21 515

20 760

4 147

3 716

13 785

10 828

(ezer Ft)
Pénzeszköz átadás

0

0
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II. Szolgáltatások:
II.1. A szervezetben bekövetkezett változások (alapító okirat, szervezeti és működési
szabályzat változásai:
-

Alapító Okirat 2016. 02 01.
Törzskönyv 833240, Okirat száma: VI.781-4/2016, Kelte: 2016. február 25.
Az alapító okiratot Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a
90/2016. (II. 25.) Gye. Kt. határozattal elfogadta.
SZMSZ- jóváhagyta Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete 385/2016. (VIII. 31.)
Gye. Kt. Határozata
Az alapító okiratot Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete 573/2017. (XII.14.) Gye.
Kt. Határozatával módosította a közfoglalkoztatásról szóló rész kiegészítésével.
Az alapító okirat módosítása, Okirat száma:VI.1725-4/2019. 2019. május 13-tól
hatályos. Okirat módosításra a Nagylaposi Klubház működtetése miatt volt szükség.
SZMSZ módosítását jóváhagyta Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
289/2019.(VIII.29.) határozatával

II.2. Szervezeti egységek feladatainak, szakmai tartalmainak bemutatása az előző
évekhez viszonyítva:
II.2.1. Népház (Gye., Blaha Lujza út 21.)
Az intézmény székhelyén folynak az irodai ügyviteli feladatok, az iktatás, pénzkezelés.
A Népház közösségi tereiben közművelődési feladatokat látunk el, mely során kulturális
rendezvényeket szervezünk vagy helyet adunk a civilek kulturális rendezvényeinek. Emellett
a Szent Antal utca felőli földszinti termet kereskedelmi szolgáltatásokra, alkalmanként bérbe
adjuk. A kiállítások a Blaha úti földszinti kiállító terem egyik felében kerültek megnyitásra, a
színházi és konferencia jellegű rendezvények helyszíne az emeleti színház és konferencia
terem volt.
Az évet hagyományosan a Háromkirályjárás rendezvényünkkel nyitottuk, melyre vidékről is
érkeztek fellépő csoportok. Január és február hónapban az endrődi katolikus templom
felújítása miatt a Népház alsó terme adott otthon a vasárnapi miséknek.
Kiállítás sorozatunkat a mezőberényi Color Fotóklub bemutatkozó kiállítása nyitotta, majd a
tudományos rendezvényünkhöz kapcsolódva nyílt meg Dr. Schwalm Edit néprajzkutató
adományából a Mézeskalácsos Gyomán című mesterség kiállítás. A nagy derby emlékét
sporttörténeti, a Barátság Klub 25. éves fennállását jubileumi kiállítással ünnepeltük.
A Tavaszi Tárlat májusban került megrendezésre, melyen tizenkét helyi alkotó mutatkozott be.
A helyszűke miatt már válogatnunk kellett a kiállításra szánt alkotásokból. Elkezdtük a helyi
alkotók műveinek a nyilvántartását, mely majd egy digitális archívumban lesz elérhető.
Az áprilisi néprajzi konferencián az európai kulturális örökség témakörből hallhattunk
tudományos előadásokat. A konferencián került átadásra a Gyomaendrőd Tudományos
Életének Fejlődéséért elismerés, melyet Dr. Bartha Elek rektorhelyettes és Dr. Forisek Péter
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egyetemi docens és Dr. Dénes Zoltán egyetemi docens kapott. A tudományos rendezvényen a
Debreceni Egyetem kutatói mellett, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem és az ELTE oktatói
is részt vettek.
A Szent László gyalogzarándoklat hagyományosan az intézményünkből indult. Az egyre
növekvő számú zarándokcsoport a Szent László ereklye kíséretében tette meg a több mint 100
kilométeres utat.
A Holló László Művésztábor júniusban látta vendégül alkotóit, a táborban készült alkotásokat
kiállításon mutattuk be a Népház földszinti termében.
A Cibere és szilvalekvár főző napunk lebonyolításában segítséget kaptunk a Barátság Klub
tagjaitól. A rendezvény díszvendége Cibere a bohóc volt.
Városi rendezvények szervezésében is részt vettünk:
Az endrődi csendőrsortűz áldozataira emlékeztünk hálaadó szentmise keretében március 16án. A Hősök Napját hagyományosan az endrődi városrészen tartottuk. Szentmisét követően a
hősök emlékművénél emlékeztünk. Az ünnepi szónok Dr. Forisek Péter egyetemi docens volt,
közreműködött a Gyomaendrődi Zenebarátok Kamarakórusa. Az Aradi Vértanúk
megemlékező ünnepsége, pedig a Szent Imre templomban volt. Segítséget nyújtottunk a
Vitézi rend megemlékező ünnepségének szervezésében és lebonyolításában.
Feladata:
-

Közreműködik a városi lakosság művelődési igényeinek fejlesztésében, kulturális értékek
létrehozásában, elsajátításában és közvetítésében.
Részt vesz a város idegenforgalmi célú rendezvényeinek szervezésében, lebonyolításában.
Lehetőségeihez mérten támogatja a városban élő amatőr és hivatásos művészek
tevékenységét, segítséget nyújt az alakuló közösségek szervezésében.
Közművelődési célú gyermek, ifjúsági és felnőtt közösségek működéséhez szellemi,
technikai lehetőségeivel hozzájárul.
Részt vállal az iskolai oktatást segítő és kiegészítő programok szervezésében, valamint a
közhasznú ismeretek terjesztésében.
Részt vesz a kulturális belföldi turizmusban való részvétel tudatosságának ösztönzésében,
a helyi kulturális turizmus lehetőségeinek felkutatásában, támogatásában.
Részt vállal a város nemzetközi kapcsolatainak ápolásában, a testvértelepülések kulturális
intézményeivel, művelődési egyesületeivel való kapcsolattartásban.
Egyéb előadó-művészeti programszolgáltatás ezen belül: ének-zene és táncművészeti
programok, beleértve a helyi kulturális műhelyekként funkcionáló amatőr művészeti
csoportok nyilvánosság számára szánt programjait is.
Képző-, ipar-, népművészeti és fotóművészeti kiállításokat szervez.
Iskolán kívüli oktatásszervezés, különös hangsúllyal a felnőttek számára végzett
közismereti tanfolyamokra. Non formális képzések beindítása, működtetése.
Helységeinek kulturális célú bérbeadása.
Programközvetítés, programmenedzselés, városi szintű és regionális rendezvények
szervezése és lebonyolítása.
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-

Szabadidős programokat szervez.
Segítséget nyújt a városmarketinggel összefüggő feladatok megalapozásában és
végrehajtásában.
Részt vesz a városi programok összeállításában, szervezésében, lebonyolításában.
Részt vállal Gyomaendrőd kulturális örökségére épített turisztikai kínálat
népszerűsítéséből.
Marketing eszközök, turisztikai termékek fejlesztése, használata, összehangolása a
befektetés ösztönzési tevékenységgel.
Partnerség erősítése a helyi vállalkozások, civil szervezetek között.
Aktív kapcsolattartás a médiával, a városról megjelenő hírek népszerűsítése.
A fentieken túl esetenként alapfeladatként végez minden olyan művelődési, művészeti
feladatot, melyet számára az önkormányzat megfogalmaz és finanszíroz.

A Népház civil csoportjainak működése és résztvevőinek száma 2019-ben
Civil csoport neve

Alkalmaik rendszeressége

Látogatóik száma 2019-ben (fő)

Barátság Klub

Hetente (szerda)

1750

Gazdakör

Hetente (csütörtök)

375

I. sz. Nyugdíjas Klub

Havonta (hétfő)

120

KDNP

Havonta

300

Sakk-kör

Havonta (péntek)

60

Civil csoportok alkalmainak résztvevői összesen: 2605 fő

Kulturális rendezvények a Népházban (a vastagon szedett programok nem saját
rendezvények):
Rendezvény címe

Időpont

Résztvevők száma (fő)

Pásztorjáték

01.05.

100

Méhész nap

01.27

156

02.28.

25

KDNP rendezvény

03.01.

35

Color Fotóklub kiállítása

02..26.

40

Blaha

úti

Óvoda

kézműves

progranja
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Ventor Kft. rendzvénye

03.08.

25

Endrődi

03.16.

30

Csudaballa előadás

03.20.

35

Gyermekszínház

03.29.

121

Regionális Sakkverseny

03.30.

20

Húsvéti játszóház

04.13.

85

04.15.

100

Néprajzi Konferencia

04.27.

75

Gyomai

04.27.

75

04.27.

135

Rideg Dóra táncos rendezvénye

05.04.

37

Véradás

05.07.

40

Tavaszi Tárlat megnyitója

05.10.

40

05.12.

90

KDNP Fórum

05.16.

45

Nagylaposi Klub nap

05.23.

50

Blaha úti Óvoda ballagása

05.24.

100

Tavaszi slágervarázs

05.25.

110

Szent Antal ünnepség

06.13.

70

Családi rendezvény

06.15.

50

csendőrsortűz

megemlékezés

Gyomaendrődi

Idősekért

Alapítvány-Locsolóbál

mézeskalácsos kiállítás

megnyitója
Szent

Imre

Egyházközségi

rendezvény

Kunkovács

László

könyvbemutatója
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Gyomaendrődi

Zenebarátok

06.28.

55

07.05.

40

Giricz László előadása

07.21.

25

Véradás

07.30.

40

Rumba Tánccsoport Nyári tábor

08.01-04.

60

Hangfürdő

08.19.

25

Cibere és szilvalekvár főző nap

08.24.

127

Osztálytalálkozó

08.31.

42

Véradás

09.03.

35

Osztálytalálkozó

09.07.

35

A “nagy derby” jubíleumi kiállítás

09.10.

55

Szent

Alapítvány

09.15.

86

KBC Nonprofit Kft. Pályázati

09.27.

70

Lakodalom

10.04.

120

Gazdafórum

10.04.

40

Barátság Klub 25 éves jubileumi

10.09.

50

Hittanos találkozó

10.26.

55

KBC Nonprofit Kft. rendezvénye

10.31.

80

Rafi Hungária Kft. rendezvénye

11.04.

30

Dr. Tóth Elek kiállítás megnyitó

11.08.

25

Kamarakórusa rendezvénye
Holló László Alkotótábor kiállítás
megnyitó

Imre

rendezvénye

rendezvény

kiállítás megnyitó
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Cs. Nagy Lajos emlékkiállítás

11.09.

40

11.09.

85

11.11.

50

Lakodalom

11.11.

130

Gyulahús Kft. Egészség teszt

11.14.

70

Békés

Önkormányzat

11.16.

40

néphagyományok

11.17.

60

Gondozási Központ „Banyanap”

11.27.

80

Lakodalom

11.29.

70

Véradás

12.02.

30

12.03.

130

Városi Mikulás ünnepség

12.08.

40

KDNP rendezvénye

12.13.

66

12.14.

60

Évzáró rendezvény

12.20.

20

Karácsonyi játszóház

12.21.

70

Keresztelő

12.21.

130

VÁSÁROK

01.01-12.31.

1000

megnyitó
Szent Imre plébánia templom
búcsú rendezvény
Vulcan Agro Kft. Mezőgazdasági
előadás

Megyei

rendezvénye
Disznótoros
előadás

Szent

Imre

plébánia

Búcsús

rendezvény

Segítsünk

a

rászoruló

beteg

gyermekeken című rendezvény

Rendezvények résztvevői összesen: 4955 fő
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Népház látogatottsága 2019-ben
Rendszeres civil csoportok

2605

Kulturális rendezvények résztvevői

1749

Egyéb alkalmi bérleti díjas rendezvények résztvevői

3206

Népház látogatói összesen

7560 fő

II.2.2. Endrődi Tájház és Helytörténeti Gyűjtemény (Gye. Sugár út 18-20.)
Feladata
- A kulturális örökség megóvása.
- Helytörténeti értékek, az élettelen és az élő természet keletkezésének, fejlődésének
Gyomaendrőd és környéke történelmének minden kiemelkedő és jellemző tárgyi, képi,
írásos és egyéb bizonyítéka – továbbiakban együtt: kulturális javak – gyűjtése.
- Gyomaendrőd környezeti, szellemi, művészeti értékeinek, hagyományainak feltárása,
rendszerezése, megismertetése.
- A muzeális gyűjteményi alapfeladatok ellátása.
- A kiállított tárgyak méltó bemutatási körülményeinek biztosítása.
- A gyűjtemény közönségkapcsolatának, interaktivitásának szervezése és fejlesztése.
- Kapcsolatot épít társintézményekkel, iskolákkal. Munkakapcsolatot alakít ki és működtet
a hazai és a határon túli egyetemek szakirányú tanszékeivel.
- Lehetőséget teremt a gyűjteményben múzeumpedagógiai órák tartásához, biztosítja, ellátja
a tárlatvezetést, segíti a tudományos kutatást végzőket, valamint a gyűjteményi anyaghoz
kapcsolódó rendezvényeket.
- Időszaki kiállításokat szervez.
- Pályázati lehetőségek kihasználásával a múzeum fejlődését, gyűjteményének és tárgyi
eszközeinek gyarapítását, megóvását végzi.
- A belépőjegyek árusítása és a szolgáltatások biztosítása.
A muzeális gyűjtemény két épületében láthatók a kiállítások. A tájházban nagyszoba-konyhakisszoba-kamra-külső kamra egységeiben lévő enteriőr kiállítások az endrődi paraszti
lakáskultúrát mutatják be. A helytörténeti részben két kölcsönzött régészeti anyagot mutatunk
be a neolitikum időszakából, melyek az endrődi régészeti ásatásokon kerültek a felszínre. A
régészeti tárgyak a békéscsabai Munkácsy Mihály Múzeum és a szarvasi Tessedik Sámuel
Múzeum gyűjteményéből valók.
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A tájház gyűjteményi anyagát a helytörténeti épület két helyiségében tároljuk. A 2019-es
évben sem sikerült bővítenünk a múzeumi raktárunkat, viszont javítottunk az elhelyezési
körülményeken. A raktári terekbe hidrométerek helyeztünk ki, gyakran szellőztettünk és
intenzíven védekezünk a különféle rágcsálók ellen.
A múzeumi látogatók jelentős részét 2019-ben is az iskolai csoportok adták. Népszerűek
voltak a múzeumpedagógiai foglalkozásaink. Jó szakmai kapcsolatot építettünk ki a
szállásadókkal és erdei iskolákat fogadó helyszínekkel, így a meghirdetett programjaik között
a tájház programokat is kiajánlották. A környező települések napközis táborai gyakran voltak
vendégeink egy-egy foglalkozásra, valamint a Gyulai Tankerület iskoláiból is több vidéki
csoport érkezett. Gyuláról, Dobozról, Mezőtúrról már második alkalommal látogattak el a
tájházba a tanulócsoportok.
A Debreceni Egyetem néprajz és honismeret tanár szakos hallgatói a tájházban töltötték egy
hetes múzeumi gyakorlatukat. A Debreceni Egyetem és Intézményünk között született
megállapodás eredményeként az Endrődi Tájház néprajzi muzeológiai oktatási helyszíne az
Egyetem Néprajzi Tanszékének.
A tájház belső udvarának baromfiudvari kerítését teljesen megújítottuk. A 2020-as évben a
tájház kerítés szarvasi út felőli szakaszának felújítását tervezzük.
Tájház látogatói 2018-ban

1865 fő

Tájház látogatói 2019-ben

2057 fő

Gyomai Táj- és Alkotóház
A gyomai városrészen elhelyezkedő népi építészeti emlék rendszeres, programokkal teli
működtetését a megnövekedett szakmai feladatok és ehhez képest csekély dolgozói
létszámmal továbbra sem tudjuk biztosítani. Viszont megindult a ház több ütemre tervezett
megújítása. A nádtetőt sikerült egy balmazújvárosi nádazó céggel teljesen rendbe hozni. A
lelkiismeretes mesterek a teljes tetőzet nádkévéit átforgatták és a korhadt kévéket kicserélték.
Ezzel meg tudtuk szüntetni a beázásokat és tervezni tudjuk a további felújítási munkákat.
II.2.3. Szent Antal Zarándokház (Gye. Blaha L. u. 21.)
Feladata
- Szálláshely szolgáltatás és étkeztetés, működtetése.
- A zarándok szálláshely működtetése, vendégek fogadása és ehhez tartozó szolgáltatások
működtetése.
- A szálláshely tálalókonyháján étkeztetés szolgáltatás biztosítása.
- A szállásadással kapcsolatos dokumentációs feladatok végzése, pénztárgép kezelése.
- A szálláshely naprakész karbantartása, takarítása.
- A szállóvendégek informálása a város és a környék programjairól, látványosságairól.

SZENT ANTAL NÉPHÁZ

5502 Gyomaendrőd, Blaha Lujza utca 21.
e-mail: sznephaz@gmail.com Tel: 06-66-785-203
__________________________________________________________________________________________

A zarándokházban eredményes évet zártuk le, mely során általános és középiskolás csoportok,
baráti társaságok, nyári táborok résztvevői, a Szent László zarándoklat tagjai, valamint a
városba érkező egyéb turisták és idénymunkások vették igénybe szolgáltatásunkat. A tavalyi
évhez képest 110 fővel nőtt a vendégek száma és a tervezett bevételt is jóval meghaladta a
szolgáltatásokból befolyt összeg. A diákcsoportok mellett, céges dolgozói közösségek,
egyházi csoportok keresték fel a szálláshelyünket. A tavaszi hónapokban
vendégmunkásoknak biztosítottunk szállást. Sajnos az egyik cég nem rendezte a szállásdíját,
így az ügyet jogi útra tereltük. Megbíztuk Dr. Varga Imre ügyvéd urat a megfelelő jogi
lépések megtételére.
Zarándokház látogatottsága 2018-2019. évben
Vendégek száma 2018-ban
479
Vendégéjszakák száma 2018-ban

1547

Vendégek száma 2019-ben

589

Vendégéjszakák száma 2019-ben

1517

II.2.4. Szent Antal kenyérsütőház
Feladata
- A Szent Antal kenyérsütőház, mint történelmi épített örökség védelme, bemutatása.
- A kulturális emlék történetére épülő közművelődési programcsomagok kidolgozása és
működtetése.
- Múzeumpedagógiai foglalkozások kidolgozása, működtetése.
A vallásturisztikai pályázat során megújult kulturális emlék a város különleges épített
öröksége. A házat bekapcsoltuk a tájház múzeumpedagógiai szolgáltatásrendszerébe és új erre
a helyszínre illő foglalkozásokat dolgoztunk ki. A levendulás szappankészítő foglalkozás
mellett, a kemencés bemutatók is nagyon népszerűek voltak. Pénteki napokra meghirdettük a
kelt tészta készítő programot, melyen jelentős számban vettek részt a turisták mellett, a helyi
lakosok is. Június 13-án a névadó napján ünnepséget szerveztünk a helyi katolikus egyházzal
közösen. A sütőház már nemcsak kulturális értékéről híres, hanem a helyi hagyományok
szerint készült káposztáslepényéről is. A helyi értéktárba is felterjesztett endrődi
ételkülönlegesség nagy népszerűségnek örvend. A receptek mellett szívesen átadjuk az
érdeklődőknek a kemencés ételek készítésének technikáját is.
II.2.4. Bárka Halászati Látogatóközpont
Feladata
- A látogatóközpont megfelelő működésének biztosítása, a kiállítás látogatóknak szakmai
vezetés biztosítása.
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- A helyi lakosság kulturális igényeinek és szükségleteinek figyelembevételével közösségi
programok, rendezvények szervezése az éves munkatervben maghatározottak szerint.
- Kulturális és turisztikai információk, szolgáltatások nyújtása a város programjairól,
rendezvényeiről, szórakozási, ismeretszerzési lehetőségeiről
- Ismeretek nyújtása a Hármas-Körös természeti értékeiről és hagyományos kultúrájáról.
- A magyar halászat történetének bemutatása, a hagyományos halfogási módok interaktív
ismeretátadása.
- Hagyományos halászati eszközök gyűjtése és bemutatása.
- A Hármas-Körös halászati hagyományainak felkutatása és kiállítások formájában való
megismertetése.
- Interaktív múzeumi órák tartása. Kapcsolódva az iskolai tananyagokhoz.
- A belépőjegyek árusítása és a szolgáltatások biztosítása.
A gyönyörű természeti környezetben lévő látogatóközpont a Hármas- Körös természeti
értékeit, gazdag növény és állatvilágát, valamint a Körösök halászhagyományait mutatja be.
Egy alkalommal szerveztünk Bárka Napot, melyre a helyi lakosok mellett egyre több a
városban pihenő turista is kilátogatott. Halgasztronómiai bemutató, kézműves foglalkozások,
bábszínház, ügyességi játékok várták az érdeklődőket. A látogatóközpontba több óvodás
csoport érkezett és iskolai táborok is egész napos programhelyszínnek választották a Bárkát.
A városba egyre nagyobb számban érkeznek a horgászturisták, ezért az ők érdeklődési körük
felé is nyitni szeretnénk. 2020-ban tervezzük, hogy a meglévő kiállítások mellé a horgászat
történetét bemutató tárlatot alakítunk ki, illetve olyan bemutatókat szervezünk, mely a
horgászsportot kedvelőknek nyújt élményeket és hasznos ismereteket. A városban több mint
200 nyilvántartott gyermekhorgász van, akiknek a horgászismereteik elmélyítésében
szeretnénk tanfolyamokat, horgásznapokat szervezni a Bárkában.
II.

Szervezeti egységenként a finanszírozás alakulása, saját bevételek:

Népház bevételei 2019-ben
(ezer forintban értendők)
Módosított előirányzat

Teljesítés

Teljesítés %-ban

Működési

831

83,1 %

1 000

bevétel
Népház látogatói összesen: 7560 fő

Endrődi Tájház és Helytörténeti Gyűjtemény bevételei 2019-ben
(ezer forintban értendők)
Módosított előirányzat

Teljesítés

Teljesítés %-ban
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Működési

800

1 434

179,25 %

bevétel
Tájház látogatói: 2057 fő

Zarándokház bevételei és vendégéjszakáinak száma 2019-ben
(ezer forintban értendők)
Módosított előirányzat

Teljesítés

Teljesítés %-ban

Működési

3 619

144,71 %

2 501

bevétel
Vendég éjszakák száma: 1517

vendégek száma: 589

Kenyérsütőház bevételei és látogatóinak száma 2019-ben
(ezer forintban értendők)
Módosított előirányzat

Teljesítés

Teljesítés %-ban

Működési

402

80,48 %

500

bevétel
Látogatók száma

1006 fő

Bárka Látogatóközpont bevételei és látogatóinak száma 2019-ben
(ezer forintban értendők)
Módosított előirányzat

Teljesítés

Teljesítés %-ban

Működési

417

92,82 %

450

bevétel
Látogatók száma

1147 fő

IV. Személyi és tárgyi feltételek alakulása szervezeti egységekre lebontva:
Munkatárs-munkakör

Munkavégzés helye

Tárgyi feltételek
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Dr. Szonda István igazgató,

Népház, Tájház, Sütőház, Bárka

Informatikai eszközök,

néprajzos muzeológus

Látogatóközpont

múzeumpedagógiai foglalkozás
eszközei,

Barna Zsuzsanna

Népház, Tájház, Sütőház, Bárka

Informatikai eszközök,

múzeumpedagógus

Látogatóközpont

múzeumpedagógiai foglalkozás
eszközei

Molnár Borbála programvezető,

Népház, Zarándokház

ügyviteli munkatárs
Vinkovics Istvánné

eszközök
Népház, Zarándokház

programasszisztens-takarító
Blaskó János fűtő-karbantartó

Informatikai eszközök, irodai

Takarítási eszközök, védő
felszerelések

Az intézmény összes telephelye

Karbantartási eszközök, védő
felszerelések

Sebestyén Béláné kulturális

Bárka Látogatóközpont

Informatikai eszközök

Szent Antal Népház

Takarító eszközök

Szent Antal Népház

Takarító eszközök

Szent Antal Népház

Informatikai eszközök

Az intézmény összes telephelye

Karbantartási eszközök

közfoglalkoztatott
Dógi Zsoltné
Közfoglalkoztatott, takarítási
feladatok
Uhrin Erzsébet
Közfoglalkoztatott, takarítási
feladatok
Menkó Andrea (októbertől)
Ügyviteli feladatok
Nagy Sándor (októbertől)
Fűtő-karbantartó

V. Az adott évben megvalósult fejlesztések:
- Az Endrődi Tájház kerítés felújítása
- A Gyomai Táj- és Alkotóház nádtető javítása
- Népház konferencia terem légkondicionáló felszerelése
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VI. Az intézmény szakmai és gazdasági munkájának ellenőrzései:
- Az intézmény gazdálkodását az önkormányzat Pénzügyi Osztálya folyamatosan ellenőrzi.
VII. Az adott évben benyújtott pályázatok:
-TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2019-00194 projekt - Hagyományőrző családi programok
VIII. Kapcsolatrendszer, társadalmi elismertség:
Az intézmény sokoldalú feladataiból következően igen sok intézménnyel, szervezettel és
magánszeméllyel áll kapcsolatban. Elmondhatjuk, hogy városunk szinte valamennyi lakójával
kapcsolatba kerülünk, valamint az ide látogató turistákkal is. A különféle programok
megvalósulásában városunk intézményeivel, civil szervezetekkel együttműködünk. A
különféle civil szervezetek, csoportok működését segítjük. Együttműködünk a Kállai Ferenc
Kulturális Központtal, a Tourinform Irodával, és a szomszédos települések turisztikai
szolgáltatóival. Segítséget nyújtunk a Böllérfesztiválon, együttműködünk a GYÜSZTE-vel és
támogatjuk az öregszőlősi Paprikás krumpli főző versenyt.
Együttműködünk városunk oktatási intézményeivel, valamint több országos felsőoktatási
intézménnyel. Szakmai együttműködés alakult ki a Debreceni Egyetemmel, a Szabadtéri
Néprajzi Múzeummal és a Magyarországi Tájházak Szövetségével. Együttműködünk a
szomszédos települések közművelődési intézményeivel és a megyei szervekkel. Szoros
munkakapcsolatban dolgozunk az Artisjus jogvédő szervezettel. Jó kapcsolatokat ápolunk a
médiák képviselőivel (helyi és regionális írott sajtó, elektronikus média, Videokrónika, Körös
TV, országos médiák: MTVA, Digi TV, Békés Megyei Hírlap, BEOL, stb.)
IX. Tervek a jövőre vonatkozóan:
A különféle feladatok összekapcsolása és egymásra építése egy-egy komplex szolgáltatási
csomag létrehozását eredményezi, mely kapcsán a szállás és étkeztetésszolgáltatástól, a
kulturális és szabadidős tevékenységeken át, az értékfelismerő tevékenységig széles palettával
rendelkező, szolgáltató intézménnyé váltunk. Ezeknek a programcsomagoknak további
fejlesztését tűztük ki célul.
Az intézmény többfunkciós: közművelődési, közgyűjteményi és turisztikai feladatokat lát el.
A helyi lakosság művelődési alkalmainak biztosítása mellett fontosnak tartjuk a helyi
hagyományok ápolását, a hagyományos tudás tovább adását. Ezért célunk, hogy olyan oktató
és alkotó helyszíneket biztosító intézménnyé váljunk, ahol a tradicionális tudást a mai
korszerű ismeretekkel ötvözve tudjuk átadni. Erre a non formális képzési módok a
legmegfelelőbbek. Tervezzük, hogy olyan népfőiskolai kurzusokat, tanfolyamokat indítunk,
melyek a hagyományos helyi értékekre épülnek.
A tavalyi évben rendezett mezőgazdasági ismeretek és háztartástan tanfolyamainkat 2020-ban
is meghirdetjük. De nemcsak a felnőtteknek akarunk ismeretek átadni, hanem az ifjú
nemzedéknek is, ezért szakkörök, tehetséggondozó foglalkozások elindításában gondolkozunk.
A kézműves hagyományok átadása, az alkotóközösségek támogatása is fontos helyen áll
intézményünk céljai között. Alkotókörök, kézműves tanfolyamok kidolgozását kezdtük meg,
elsősorban a képzőművészet és a kézműves tevékenységek körében (nemezkészítés, szövés,
fafaragás).

SZENT ANTAL NÉPHÁZ

5502 Gyomaendrőd, Blaha Lujza utca 21.
e-mail: sznephaz@gmail.com Tel: 06-66-785-203
__________________________________________________________________________________________

Szeretnénk tovább erősíteni az együttműködést a felsőoktatási intézményekkel, kihelyezett
kurzusok, gyakorlatok helyszíneként is. Több egyetemmel építettünk ki munkakapcsolatot,
melyet során konferenciákat szervezünk, tudományos publikációkat gondozunk. A néprajz és
tanár szakos hallgatók szakmai gyakorlati helye mellett, az agrárképzésbe is szeretnénk
bekapcsolódni külső gyakorlati helyszínként. Meg tudnánk mutatni a városunkból származó
kutatók munkásságát (Papp Zsigmond agráreszköz feltaláló, Dr. Tóth Elek szilvanemesítő, Dr.
Köhler Mihály talajjavítási kutató).
A nyári egyetemi kurzust 2020-ban már az agrárium témakörének szenteljük. Szeretnénk
felhívni a helyi lakosok figyelmét a veteményeskertek fontosságára, a gyümölcsösök
telepítésére és az országos kampányban is megjelenő faültetések jelentőségére.
A turizmus Gyomaendrőd dinamikusan fejlődő gazdasági ágazata. Az egyedülálló vizes
élőhelyek sokasága egyre több turistát vonz a városba. Az átgondolt turisztikai stratégiák
meggyorsíthatják a fejlődés ütemét. Ebben a munkában is szeretnénk közreműködni. Ennek
jegyében ez év márciusában a Természetes vizeink természetes élőhelyei címmel konferenciát
rendezünk, majd az ősz folyamán a méhészet témakörben szervezünk tudományos
rendezvényt.
Továbbra is szükségesnek tartom, hogy városi szintű marketingben kell gondolkozni. Fel kell
építeni a város pozitív arculatát, melyben a természeti értékek, a kulturális örökségelemek és
egy egységes cél felé haladó irányt kell kijelölni.
Gyomaendrőd, 2020. február 10.
Készítette: Dr. Szonda István igazgató
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Néhány kép a programjainkról

Vízkereszt januárban

Color Fotóklub kiállítás megnyitója februárban
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Néprajzi Konferencia díjátadás

Lengyel diákok kézműves foglalkozása
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Szent Antal‐napi ünnepség

Cs. Nagy Lajos emlékkiállítás
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Szilvanap szeptemberben

Karácsonyi játszóház
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2020. évi
munkaterve

Készítette: Dr. Szonda István igazgató
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1. Közművelődési közösségi színterek működtetése (910502 szakfel.)
1.1. Információs tevékenység
A közönség, a látogatók, az érdeklődők tematikusan szerveződő, több csatornán történő
tájékoztatása, illetve a közönségtől, közösségektől érkező visszajelzések fogadása, elemzése.
Az intézmény az alábbi információs tevékenységeket végzi:
- plakátok készítése, elhelyezése a település frekventált helyein és az intézményen belül
- információk, bemutató cikkek közlése: a Gyomaendrődi Hírmondóban, alkalmanként a Békés
Megyei Hírlapban
- web felületen megjelenő tájékoztatók: gyomaendrod.hu, gyomaendrod.com, gyomaendre.hu,
tajhazendrod.hu, beol.hu, Szent Antal Népház facebook,
- partnerek bevonása az információátadásba (Körös TV, Video krónika, alkalmanként országos
médiák: Szent István Rádió, Mária Rádió, Kossuth Rádió
Feladatok:
- A tájékoztatás folyamatos biztosítása, új információs csatornák keresése
- Az információkat minél szélesebb körhöz tudjuk eljuttatni
- Felmérés készítése a művelődő közösségek körében
Felelős: Dr. Szonda István, Barna Zsuzsanna
1.2. Ismeretterjesztés
A társadalom- és természettudományok, a technika elért eredményeit, a művészet értékeit a
közönség számára közérthetően, érdekesen, érdeklődést felkeltően hozzáférhetővé tenni. A felnőttek
tanulásában, művelődésében nagy jelentősége van. Célja a tudományok népszerűsítése, a
tudományosan megalapozott ismeretek terjesztése, az általános műveltségi színvonal emelése, a
szakmai ismeretek bővítése, állampolgári ismeretek nyújtása, és a művészi befogadás folyamatának
segítése. Kiterjed a gyermekek és fiatalok iskolán kívüli, és a felnőttek iskolán túli művelődésére.
Formája: előadás, konferencia, nyári egyetem, filmvetítés
Az ismeretterjesztést fontos feladatának tekinti az Intézmény, melyet elsősorban partnerek
bevonásával végez. A honismeret és népismeret, az életmódismeret és a képző- és iparművészet
témakörökből állítja össze előadássorozatait, kiállításait és tudományos konferenciáit.
Feladatok:
- Ismeretterjesztő előadások, konferenciák szervezése
- Együttműködő partnerek keresése ismeretterjesztő tevékenység bővítéséhez, tanfolyamok
elindításához
Felelős: Dr. Szonda István, Menkó Andrea
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1.3. Képzés
Képzésnek nevezzük azt a tevékenységet, melynek célja, hogy a tanuló új ismereteket, készségeket,
kompetenciákat sajátítson el, meglévő tudását bővítse, illetve meghatározott képzettséget szerezzen.
Felnőttképzésnek nevezzük az iskolarendszeren kívüli képzést, melynek résztvevői a
tankötelezettségüket teljesítették. Megkülönböztetünk formális (iskolarendszeren belüli,
bizonyítvány, tanúsítvány jár vele), non formális (iskolarendszeren kívüli, képesítés megszerzését
nem tanúsító) képzéseket. Formális képzéseket csak akkreditált intézmény szervezhet.
Intézményünk nem rendelkezik a formális képzésekhez szükséges akkreditációval és
szakszemélyzettel. Ezért a non formális képzések bővítéséhez keresünk partnereket. Szoros
együttműködésre törekszünk a Gyomaendrődi Kállai Ferenc Népfőiskolával és a Debreceni
Egyetemmel. A Debreceni Egyetem Néprajzi Tanszék hallgatóinak múzeumi gyakorlatokat
szervezünk a nyári időszakban, valamint nyári egyetemi kurzusoknak biztosítunk helyszínt. A
Kulturális örökség szakirány múzeumi gyakorlati képzőhelyeként továbbfolytatjuk a gyakorlati
képzéseket, valamint a Tanárképző Intézet kihelyezett kurzusainak biztosítunk helyet a Népházban.
A Háztartási ismeretek tanfolyamot 2020-ban tömbösítve (március, április, szeptember, október,
november) indítjuk el. A képzőművészeti alkotótáborunk munkája tovább folytatódik a 2020-as
évben is. Igyekszünk az alkotótábort a helyi amatőr képzőművészek körében népszerűsíteni, hiszen
nagyszerű önképző helyszín az évenként megrendezendő tábor. A non formális képzésünk másik
fontos rendezvénye a Gyomaendrődi Nyári Egyetemi napok, melyet az idén a nemzeti értékek és
hungarikum témában hirdetünk meg. A lelki épülést szolgáló új képzésünk a jóga tanfolyam, mely
minden pénteken fél hatkor várja az érdeklődőket.
Feladatok:
- Az intézmény személyi feltételei nem biztosítottak ahhoz, hogy a formális képzések feltételeinek
megfeleljen, ezért a képzésekkel elsősorban információs feladataink vannak
- A non formális képzések megszervezése, lebonyolítása
Felelős: Dr. Szonda István, Barna Zsuzsanna, Nagy Sándor
1.4. Kiállítás rendezése
A kiállítás élőlények, természeti kincsek, tárgyak, áruk vonatkozó információval ellátott,
meghatározott tematika szerinti bemutatása, közszemlére tétele. (A közművelődési fogalomtár
meghatározása szerint.)
Az intézményben időszaki kiállítások megvalósítására van lehetőség, melynek hónapokra lebontott
terve a következő:
Február:
- Cs. Nagy Lajos: Angyalszárnyon című kiállítása
Március:
- Féltett kincsek az asztalfiókjából című kiállítás
Április:
- Mesterségek: Csizmadiák, cipészek Endrődön c. kiállítás
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Május:
- Tavaszi Tárlat
Szeptember:
- XII. Holló László Művésztelep záró kiállítása
November:
- Új bor ünnepe kistermelői bemutató és kiállítás

Állandó kiállítások:
- Endrődi Bella János festőművész gyűjteményes kiállítása (Népház konferencia terem)
- Népi vallásosság című kegytárgykiállítás (Népház)
- Szent Antal ház története című tablós kiállítás (Sütőház)
- Az Endrődi Tájház állandó kiállításai
- A Bárka Látogatóközpont állandó kiállítása
Intézményünk kiállítási terve összeállításakor az alábbi szempontokat vettük figyelembe:
- A helyi művészek előnyt élvezzenek a felkéréskor
- Törekszünk arra, hogy az alkotóművészet több formája jelenjen meg
- A kiállítások tervezésekor fontos szempont a történelmi régió alkotóinak bemutatása
- Évfordulókhoz, megemlékezésekhez kapcsolódjanak
- A kiállítások időtartama 4-6 hét legyen
- A kiállítás megnyitókat lehetőség szerint hangoljuk össze más, aznap megrendezésre kerülő
eseménnyel
Feladatok:
- A kiállítások megszervezése, a kiállítások megrendezése, színvonalas megnyitók tartása
- A kiállítások szélesebb körű propagálása, az iskolai csoportoknak tárlatvezetések,
múzeumpedagógiai órák biztosítása
- A helyi és országos sajtóban híranyagok megjelentetése
- Virtuális kiállítások - helyi alkotói archívum létrehozása
Felelős: Dr. Szonda István, Barna Zsuzsanna
1.5. Művelődő közösségek tevékenysége
A művelődő közösség érdeklődési kör és az önképző, társas tevékenység szerint elkülönülő – jogi
személyiség nélküli – lakossági csoport, mely legalább 3 fős tagsággal rendelkezik, és rendszeresen,
állandó helyen működik. Az azonos vagy hasonló érdeklődésen alapuló tevékenységben a tagok
önkéntes alapon vesznek részt. A közművelődési szervezet infrastruktúrájának rendelkezésre
bocsátásával segíti a művelődő közösségek létrejöttét, működését, a művészeti csoportok munkája
eredményének közönség előtti bemutatását.
A művelődő közösségek tevékenysége képzési tevékenységként is értelmezhető (non formális,
informális). Művelődő közösségek tevékenységéről beszélünk, amennyiben a tevékenység elsődleges
célja a társas együttlét, a közösségi élet, a szórakozás.
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A Népházban működő művelődési csoportok:
Barátság Klub (hetente)
I.sz. Nyugdíjas Klub Egészség Kör (havonta)
I.sz. Gazdakör (hetente)
KDNP (havonta)
Jóga (hetente)
A Nagylaposi Klubházban működő művelődési csoportok:
Nagylaposi Klub
Jelen és Jövő Alapítvány Tanodája
Feladatok:
- A tevékenységükhöz az intézményi infrastruktúra biztosítása
- A foglalkozás időpontokat a Népház naptárában rögzíteni kell, a terembérleti díjakat az
önkormányzat felé pontosan megküldeni a számlák elkészítéséhez
- Éves tervük alapján biztosítani rendezvényeikhez a szükséges technikai hátteret
- Igény szerint közreműködni pályázatok megírásában, rendezvényeik szervezésében,
propagálásában
- A Nagylaposi Klubházban havi rendszerességgel foglalkozások, rendezvények szervezése
Felelős: Dr. Szonda István, Menkó Andrea
1.6. Rendezvények szervezése
A kultúra értékeit bemutató, azok megismertetését célzó, vagy szórakoztató jellegű, szervezett
közösség, közönség részvételével rendezett összejövetelek megvalósítása. A közművelődési
alapszolgáltatások körében a rendezvények szervezése kiterjed az egyetemes, a nemzeti és a
nemzetiségi, kisebbségi kultúra értékeinek megismertetésére, az ünnepek kultúrájának gondozására,
a hagyományápolást, valamint az egyéni vagy csoportos szabadidőtöltést szolgáló, művelődési célú
és szórakoztató tevékenységekre.
Ide tartoznak: műsoros rendezvények, közösségi rendezvények, népművészeti rendezvények,
szórakoztató rendezvények, művészeti események, versenyek, vetélkedők, komplex rendezvények,
népünnepélyek, búcsú, táncház, hangverseny, fesztivál.
Rendezvények: (Itt csak a saját rendezvényeinket tüntetjük fel.)
Műsoros rendezvények:
Háromkirályjárás (népszokásokat bemutató rendezvény)
Bárka Nap
Gyermekszínház
Cibere és szilvalekvárfőző nap
Új bor ünnepe, kiállítás és termék bemutató

SZENT ANTAL NÉPHÁZ

5502 Gyomaendrőd, Blaha Lujza utca 21.
e-mail: sznephaz@gmail.com Tel: 06-66-785-203
________________________________________________________________________________________________

Kiállítások: (lásd 1.4.pont: A kiállítás terv szerint.)
Vallásturisztikai rendezvények:
Szent László zarándoklat (Gyomaendrőd-Nagyvárad)
Szent Antal nap
Szent Imre nap
Konferenciák, ismeretterjesztő előadások:
- Természetes vizeink természetes élőhelyei konferencia
- Gyomaendrődi Tudományos Néprajzi Konferencia- Zsidók a magyar művelődésben
- Méhészeti konferencia
- Szent László művelődéstörténeti jelentősége
- Trianon hatása a magyar képzőművészetben. Partiumi alkotók elszigetelődése
- Farsangi népszokások
- Húsvéti népszokások
- Emlékezés a háborúban elesett hősökre (előadás+kiállítás)
- Szent Antal sütőház története
- Szent István az államalapító király
- Az aradi tizenkettő
- Márton-napi liba
- Karácsony szentsége
Feladatok:
- A rendezvények előkészítése, megszervezése, lebonyolítása
- A rendezvények tervezésénél a lakossági igények felmérése, értékelése
- A rendezvények kihirdetése, propagálása
- A rendezvényekről sajtóanyagok készítése
- Pontos jelentés az ArtisJus jogvédő szervezet felé (havonta)
- A rendezvények helyszínbiztosítása, technikai előkészületek megszervezése
- Technikusi személyzet biztosítása
Felelős: Dr. Szonda István, Barna Zsuzsanna, Menkó Andrea, Nagy Sándor

9.

Múzeumi közművelődési, közönségkapcsolati tevékenység
(910201 szakfel.)

A muzeológiai feladatot az intézmény közérdekű muzeális gyűjteményében látja el, mely az
intézményhez kapcsolódó Endrődi Tájház és Helytörténeti Gyűjteményben, valamint a Népházban
lévő Népi vallásosság kiállítás helyszínein valósul meg.
2.1. Kiállítások:
- Endrődi Tájház (enteriőr néprajzi kiállítás, állandó)
- Bepillantás Endrőd régmúltjába (régészeti kiállítás, kölcsönzött)
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- Csizmadia-műhely (néprajzi kiállítás, megújított állandó)
- Asztalos-műhely (néprajzi kiállítás, jelenleg rendezés alatt)
- Lóvontatású mezőgazdasági eszközök kiállítása (néprajzi állandó)
- Népi vallásosság kiállítás (Népházban)
2.2. Egyéb rendezvények:
- Gyomaendrődi Tudományos Néprajzi Konferencia
- Néprajzi tábor
- Múzeumok Juniálisa
2.3. Múzeumpedagógiai foglalkozások:
A múzeumpedagógiai foglalkozások a kiállítások témájához és tematikájához kapcsolódnak. A
foglalkozások elsősorban az általános és középiskolás korosztály számára készültek, de tudunk
nyújtani foglalkozásokat az óvodás korosztálynak is.
Működő foglalkozásaink:
- Kézműves foglalkozás
- Kemencés kelt tészta készítő foglalkozás
- Mézeskalács készítő foglalkozás
- Csizmadia foglalkozás
- Levendulás szappankészítés
- Gyógynövényes baba készítése
Családi programjaink:
- Hagyományos kemencés ételek bemutatója
- Falusi disznótor bemutató
2.4. Civil kapcsolatok:
A múzeumi rendezvények szervezésébe és lebonyolításába partnerszervezeteket is bevonunk:
- Német Kisebbségi Önkormányzat
- Roma Nemzetiségi Önkormányzat
- Kézimunka Kör
- Dr. Tóth Elek Kertbarát Kör
- Barátság Klub
- Endrődi Gazdakör
- Nyugdíjas Klub
- Hétszínvirág Tüskevár Egyesület
-Gyomaendrődi Kállai Ferenc Népfőiskola Alapítvány
2.5. Nyilvántartással kapcsolatos feladatok:
A múzeumba érkező tárgyak és dokumentumok rendszerezése, meghatározása és nyilvántartásba
vétele. A műtárgyraktárban elhelyezett tárgyak mutatóval ellátott rendszerezése. Fotódokumentáció
készítése.
2.6. Műtárgy restaurálás, megóvás:
Tovább folytatjuk a műtárgyak állagmegóvó munkálatait és tisztításukat. A gyűjtemények
kiállítóhelyeit rendszeresen karbantartjuk, mérjük a belső terek hőmérsékletét és páratartalmát.
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Feladatok:
- A kiállítások látogathatóságának biztosítása
- Látogatók fogadása, tárlatvezetések
- Gyűjteménygyarapítás, rendszerezés, leltározás
- Múzeumi rendezvények megszervezése, propagálása, sajtóanyagok készítése
- Múzeumpedagógiai órák és foglalkozások megszervezése, megtartása
- Kapcsolattartás az oktatási intézményekkel
- Kapcsolattartás a város szállásadóival és a Tourinform Irodával
Felelős: Dr. Szonda István, Barna Zsuzsanna
2.7. Kiadványok:
Az idei évben jelenik meg a Német Nemzetiségi Önkormányzattal közösen gondozott Muth Ádám
visszaemlékezései forráskiadványunk. A könyvbemutató várhatóan 2020. február 28-án lesz.

3. Vallásturisztikai feladatok:
3.1. Szent Antal zarándokház működtetése:
A Szent Antal zarándokház 33 főt befogadó szálláshely. A korszerűen felszerelt zarándokszálláson –
zarándokcsoportok, egyházi iskolai csoportok, általános-középiskolás csoportok, felsőoktatásban
résztvevő hallgatói csoportok és egyéb csoportok – elhelyezését tudjuk biztosítani. A szálláshely
szolgáltatásaiban vallásturisztikai programokat is kínálunk a vendégeknek, ösztönözve őket arra,
hogy minél több napot töltsenek el városunkban.
A 2019-es évben a szálláshelyre több gyerektábor is tette a székhelyét, így júliusban végig
táboroztattunk. Ezt az irányvonalat folyatatva 2020-ban növelni szeretnénk a gyerektáborok számát
a zarándokházban.
Feladatok:
- A szálláshely reklámozása minél több csatornán, iskolák megkeresése, propagálás
- A szálláshely zavartalan működtetése, technika háttér biztosítása
- Turisztikai programok működtetése
- Kapcsolattartás a város szolgáltatóival
- Számlás adminisztráció készítése, kapcsolattartás az önkormányzat pénzügyi osztályával
- Online vendégkönyv alkalmazása
Felelős: Dr. Szonda István, programvezető, programasszisztens, karbantartó, takarító
3.2. Szent Antal sütőház működtetése:
A Szent Antal sütőház részben kiállítóhely, részben a szent kultuszához kapcsolódó programoknak a
színhelye. A házban megtekinthető kiállítás Szent Antal életét, munkálkodásának jelentőségét és a
helyi vallási hagyományban betöltött helyét mutatja be. A szobában berendezett enteriőr mellett a
konyha a kemencés sütőfoglalkozások megtartására ad lehetőséget. A ház oromfülkéjében
elhelyezett szobor és környezete vallásturisztikai jelentőségű szakrális helyszín. A kemencés kelt
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tészta készítésének hagyományát ápolva minden pénteken bemutató sütéseket tartunk a sütőházban.
Feladatok:
- A kiállítóhely bemutatása és rendben tartása, tárlatvezetések megtartása
- Múzeumpedagógiai és turisztikai programok működtetése
Felelős: Dr. Szonda István, Barna Zsuzsanna, programvezető, programasszisztens, takarító
4.3. Vallásturisztikai programok szervezése:
Szent László zarándoklat (Gyomaendrőd-Nagyvárad)
Szent Antal nap
Szent Imre búcsúhoz kapcsolódó program
Feladatok:
- A rendezvények előkészítése, megszervezése, sajtóanyagok készítése
- Kapcsolattartás a történelmi egyházakkal, egyházi iskolákkal és szervezetekkel
- Kapcsolattartás a helyi egyházak vezetőivel, intézményeikkel
Felelős: Dr. Szonda István, programvezető, programasszisztens
4. Turisztikai feladatok: Bárka Halászati Látogatóközpont
A látogatóközpontban interaktív környezetismereti és halászati foglalkozások szervezése és tartása.
A látogatóközpont kiállításának bővítése, múzeumpedagógiai foglalkozások kidolgozásával és
működtetésével a látogatószám növelése.
Feladatok:
- Kiajánlók készítése az osztálykiránduló iskolai csoportok részére
- Bárka Napok szervezése
- Hirdetés megjelentetése a Kirándulj most magazinban
Felelős: Dr. Szonda István, Barna Zsuzsanna
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5. A Szent Antal Népház rendezvényterve

Szent Antal Népház 2020. évi rendezvényterve
Pásztorjáték

01. 04.

Népház

Gyerekszínház

02.13.

Népház

Farsangi népszokások előadás

02.14.

Nagylaposi Klubház

Háztartástan tanfolyam

03. 06.

Zarándokház ebédlő

Háztartástan tanfolyam

03.07.

Zarándokház ebédlő

Természetes vizek, természetes
élőhelyek. Halgazdálkodás és
horgászat a Körösök vidékén szakmai
konferencia
03. 13.

Népház

Féltett kincsek az asztalfiókjából című
kiállítás
03. 18.

Népház

1935-ös csendőrsortűz Endrődön
előadás

Nagylaposi Klubház

03.19.

Endrődi csendőrsortűz megemlékezés 03.22.

Katolikus templom, Hősök tere

Szent György-napi hagyományok
játszóház

04.04.

Népház

Háztartástan tanfolyam

04. 17.

Zarándokház ebédlő

Háztartás tanfolyam

04. 18.

Zarándokház ebédlő

Mesterségek: Cipészek és csizmadiák 04. 24.
Endrődön c. kiállítás

Népház

Néprajzi Konferencia: Zsidó
hagyományok. A Knerek
kultúraközvetítő tevékenysége.

04. 22.

Népház

Húsvéti népszokások előadás

04.29

Nagylaposi Klubház

Szent László zarándoklat

05. 07-10.

Zarándokház-Nagyvárad

Szent László a néphagyományban
előadás

05. 06.

Népház

Tavaszi Tárlat

05.15.

Népház

Emlékezés a háborúkban elesett
hősökre előadás

05.20.

Nagylaposi Klubház

Hősök Napja

05.31.

Hősök tere

Pünkösdölés az ÖNO-val

05.

Népház

Trianon hatása a magyar
képzőművészetben. Partiumi alkotók
elszigetelődése

06. 06.

Népház

Szent Antal-nap

06.13.

Sütőház
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Szent Antal sütőház története

06.17.

Nagylaposi Klubház

Egyetemi múzeumi terepgyakorlat

07.06-12.

Tájház

Bárka Nap

07.18.

Bárka

Aratás hagyományai játszóház

08.08.

Népház

Szent István az államalapító király
előadás

08.20.

Nagylaposi Klubház

Háztartás tanfolyam

09.04.

Zarándokház ebédlő

Háztartás tanfolyam

09.05.

Zarándokház ebédlő

Gyomaendrődi Nyári Egyetem

09. 11-12.

Népház

Cibere és Szilvalekvárfőző Nap

09. 19.

Népház

Holló László Művésztábor

09.06-11.

Népház

Holló László Művésztábor kiállítása

09. 11.

Népház

Méhész konferencia

09.26.

Népház

Háztartástan tanfolyam

10.02.

Zarándokház ebédlő

Háztartástan tanfolyam

10. 03.

Zarándokház ebédlő

Aradi vértanúk napja

10.04.

Szent Imre templom

Az aradi tizenkettő előadás

10.06.

Nagylaposi Klubház

Gyerekszínház

10.

Népház

Háztartástan tanfolyam

11. 06.

Zarándokház ebédlő

Háztartástan tanfolyam

11.07.

Zarándokház ebédlő

Szent Imre búcsúhoz kapcsolódó
rendezvény

11.07.

Népház

Márton-napi liba

11.11.

Nagylaposi Klubház

Új bor ünnepe kiállítás és kistermelői
bemutató

11. 21.

Népház

Banya nap az ÖNO-val

11.

Népház

Karácsonyi játszóház

12.12.

Népház

Karácsony szentsége előadás

16.

Nagylaposi Klubház

Segítsünk a rászoruló beteg
gyerekeken rendezvény

12.19.

Népház

Gyomaendrőd, 2020. február 11.
Dr. Szonda István igazgató

Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Intézményirányítás
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyja a Szent Antal Népház 2020. évre szóló
munkatervét.
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal

16

8. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület
2020. február 27-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező bizottság:

Beszámoló a Kállai Ferenc Művelődési Központ 2019. évben végzett
tevékenységéről, valamint a 2020. évi munkaterv beterjesztése
Omiliákné Csikós Anikó
Toldi Balázs polgármester
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az 383/2016. (VIII. 31.) Gye. Kt. számú határozata
alapján a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. CXL
törvény 78/I. §-a alapján elfogadta a Kállai Ferenc Művelődési Központ beszámolójának szempontrendszerét az
alábbiak szerint:
I.
Az adott év költségvetési főösszegeinek bemutatása
II.
Szolgáltatások
II. 1.
Szervezetben bekövetkezett változások – alapító okirat, szervezeti és működési szabályzat változásai,
módosításai
II. 2. Szervezeti egységenként kerüljön bemutatásra az ellátott feladatok, szakmai tartalmának bemutatása, az
igénybe vevők számának alakulása az előző évekhez viszonyítva:
Kállai Ferenc Művelődési Központ
Körös Látogatóközpont
Erzsébet ligeti Kilátó és Tanösvény
Szent László Kiállító és Rendezvénytér
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.

Szervezeti egységenként a finanszírozás alakulása, saját bevétel alakulása
Személyi és tárgyi feltételek alakulása szervezeti egységekre lebontva
Az adott évben megvalósult fejlesztések
Intézmény szakmai és gazdasági munkájának ellenőrzései
Az adott évben benyújtott pályázatok
Kapcsolatrendszer, társadalmi elismertség

Weigertné Gubucz Edit mb. intézményvezető fentieknek megfelelően elkészítette a Kállai Ferenc Művelődési
Központ 2019. évi tevékenységéről szóló beszámolót, valamint az intézmény 2020. évi munkatervét, mely az
előterjesztés mellékletében található.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására, döntésének meghozatalára.
Döntéshozói vélemények
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és
Esélyegyenlőségi Bizottság

A Bizottság javasolja a beszámoló elfogadását a
munkaterv jóváhagyását.

1. döntési javaslat
"Kállai Ferenc Művelődési Központ 2019. évi beszámoló elfogadása"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Intézményirányítás
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja Weigertné Gubucz Edit mb. intézményvezető
beszámolóját, a Kállai Ferenc Művelődési Központ 2019. évben végzett tevékenységéről.
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
2. döntési javaslat
"Kállai Ferenc Művelődési Központ "
Tervezett döntéstípus: határozat
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Tervezett ágazati besorolás: Intézményirányítás
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyja a Kállai Ferenc Művelődési Központ 2020.
évre szóló munkatervét.
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
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9. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület
2020. február 27-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező bizottság:

Kállai Ferenc Művelődési Központ Szervezeti és Működési Szabályzat
jóváhagyása
Omiliákné Csikós Anikó
Toldi Balázs polgármester
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
Weigertné Gubucz Edit a Kállai Ferenc Művelődési Központ megbízott intézmény vezetője benyújtotta az intézmény
Szervezeti és Működési Szabályzatát jóváhagyásra.
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 10. § (5) bekezdése értelmében: „A költségvetési szerv
szervezetét, feladati ellátásának részletes belső rendjét és módját szervezeti és működési szabályzat állapítja meg.
A szervezeti egységekre vonatkozó szabályokat a költségvetési szerv szervezeti és működési szabályzatában vagy
a szervezeti egységek ügyrendjében, a gazdálkodás részletes rendjét belső szabályzatban kell meghatározni."
A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 78/I.
§ (4) b) pont értelmében az önkormányzat, amely közösségi színteret, illetve közművelődési intézményt tart fenn az
e törvényben foglaltak alapján jóváhagyja szervezeti és működési szabályzatát.
Az államháztartásról szóló törvény végrehajtására kiadott 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 13. §-a rendelkezik a
költségvetési szerv szervezeti és működési szabályzat tartalmáról.
Az intézmény vezetője a jogszabályi előírások alapján benyújtotta a Tisztelt Képviselő-testületnek jóváhagyásra a
Kállai Ferenc Kulturális Központ Szervezeti és Működési Szabályzatát, mely az előterjesztés mellékletét képezi.
Kérem a Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására döntésének meghozatalára.
Döntéshozói vélemények
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és
Esélyegyenlőségi Bizottság

A Bizottság javasolja a Szervezeti és Működési
Szabályzat jóváhagyását.

Döntési javaslat
"Kállai Ferenc Művelődési Központ Szervezeti és Működési Szabályzat jóváhagyása"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Intézményirányítás
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyja Weigertné Gubucz Edit mb. intézményvezető
által benyújtott Kállai Ferenc Művelődési Központ Szervezeti és Működési Szabályzat 2020. nevű
dokumentumot.
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
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10. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület
2020. február 27-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező bizottság:

Beszámoló a Határ Győző Városi Könyvtár 2019. évi működéséről, és a
2020. évi munkaterv beterjesztése
Omiliákné Csikós Anikó
Toldi Balázs polgármester
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 537/2010. (XII. 23.) Gye. Kt. döntésével - a kulturális
javak védelméről és a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997.
CXL törvény 68. §-a alapján meghatározta a Határ Győző Városi Könyvtár szakmai beszámolójának
szempontrendszerét.
Az intézmény vezetője – Dinyáné Bánfi Ibolya - eleget tett beszámolási kötelezettségének. Elkészítette a könyvtár
2019. évi szakmai beszámolóját a meghatározott szempontrendszernek megfelelően, továbbá összeállította az
intézmény 2020-as évre szóló munkatervét. Az említett dokumentumok teljes anyaga az előterjesztés mellékletében
olvasható.
A városi könyvtárak vezetőit az EMMI felkérte egy kidolgozás alatt álló szakmai beszámoló és hozzátartozó
munkaterv elkészítésére. Fenntartói jóváhagyás is kötelező eleme a szakmai munkaanyagnak. Az említett
dokumentumok teljes anyaga az előterjesztés mellékletében olvasható.
Fent leírtak miatt kétféle szakmai beszámolót és kétféle munkatervet készített el az intézményvezető, mely
dokumentumok jóváhagyását kéri a Képviselő-testülettől.
A Határ Győző Városi Könyvtár munkaértekezletén készült jegyzőkönyv szintén az előterjesztés mellékletét képezi.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására és a döntési javaslatok elfogadására.
Döntéshozói vélemények
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és
Esélyegyenlőségi Bizottság

A Bizottság javasolja a döntési javaslatok
elfogadását

1. döntési javaslat
"Határ Győző Városi Könyvtár 2019. évi működéséről szóló beszámoló elfogadása"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Intézményirányítás
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja Dinyáné Bánfi Ibolya intézményvezető által
készített beszámolókat a Határ Győző Városi Könyvtár 2019. évi működéséről.
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
2. döntési javaslat
"Határ Győző Városi Könyvtár 2019. évi törlési beszámoló jóváhagyása"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Intézményirányítás
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyja a Határ Győző Városi Könyvtár törlési
beszámolóját, mely a 2019. évben törlésre került dokumentumokról készült.
Határidők, felelősök:
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Határidő: azonnal
3. döntési javaslat
"Határ Győző Városi Könyvtár 2020. évi munkaterv elfogadása"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Intézményirányítás
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a Határ Győző Városi Könyvtár 2020. évre
vonatkozó munkaterveit.
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
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11. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület
2020. február 27-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező bizottság:

Határ Győző Városi Könyvtár – Tímár Máté Fiókkönyvtár nyitva tartási
idejének megváltozása
Omiliákné Csikós Anikó
Toldi Balázs polgármester
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
Dinyáné Bánfi Ibolya a Határ Győző Városi Könyvtár intézményvezetője kéréssel fordult a Képviselő-testület felé,
hogy a Tímár Máté Fiókkönyvtár (5502 Gyomaendrőd, Blaha L. u. 21.) nyitva tartási idejének csökkentését hagyja
jóvá.
A nyitva tartás csökkentésének indoka, az alacsony látogatottsági adatok, valamint munkaszervezés szempontjában
is könnyebbség lenne, a heti három napi nyitva tartás egy napra történő csökkentése.
A fiókkönyvtár nyitva tartásának változása nem érinti a székhely könyvtár nyitva tartását, költség és létszám vonzata
nincs.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására, döntésének meghozatalára.
Döntéshozói vélemények
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és
Esélyegyenlőségi Bizottság

A Bizottság javasolja a döntési javaslat
elfogadását.

Döntési javaslat
"Határ Győző Városi Könyvtár – Tímár Máté Fiókkönyvtár nyitva tartási idejének jóváhagyása"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Intézményirányítás
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testületet jóváhagyja a Határ Győző Városi Könyvtár – Tímár Máté
fiókkönyvtár nyitva tartási idejének módosítását az alábbiak szerint:
Nap
óra
időtartam
Kedd
9.00-.16.30
7.5
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
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12. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület
2020. február 27-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező bizottság:

Támogatást szolgáló alapok kedvezményezettjeinek záró beszámolói
Omiliákné Csikós Anikó
Toldi Balázs polgármester
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság, Ügyrendi,
Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság, Pénzügyi,
Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
A Képviselő-testület Gyomaendrőd Város Önkormányzatának 2019. évi költségvetéséről szóló 4/2019. (II. 15.)
önkormányzati rendelet 6. § illetve 7. § (3) bekezdésében biztosított előirányzatok terhére
a) a sportról szóló 17/2004. (VI. 28) önkormányzati rendeletében szabályozott Sport Alapra
b) a közművelődésről szóló 25/1999. (VIII. 23.) önkormányzati rendeletében szabályozott Civil Alapra
c) Gyomaendrőd Város Környezetvédelmi Alapjáról szóló 11/2007. (II. 26.) önkormányzati rendeletében szabályozott
Környezetvédelmi Alapra
d) Gyomaendrőd Város Önkormányzat Idegenforgalmi Alapjáról szóló 8/2008 (II. 29) önkormányzati rendeletében
szabályozott Idegenforgalmi Alapra 2019. évben pályázati felhívást tett közzé, valamint a pályázatok Pályázati
útmutatóját, az egyedi szerződés-mintákat, és az Általános szerződési feltételeket is meghatározta.
A támogatott szervezetek éves működésük során a beszámolójuk szerint használták fel a támogatási összeget. A
pénzügyi bizonylatok számviteli ellenőrzése megtörtént. A belső ellenőrzési jelentés az előterjesztés mellékletében
található.
A jelentésben külön fel lett tüntetve az általános hibafeltáráson túl, hogy egyes szervezetek esetében milyen
hiányosságokat tárt fel az ellenőrzés. Ezeket az észrevételeket a szervezetek felé továbbítjuk.
A pályázatok/elszámolások feldolgozása kapcsán megállapítható, hogy egyes szervezetek iratanyaga továbbra is
ügyfélkapun érkezik, annak ellenére, hogy 2018. január 1-jét követően kötelező a Cégkapu használata.
A Dan-zugi Egyesület elszámolása esetében szükséges a Képviselő-testületnek külön döntést hoznia. Az
elszámolásban megfogalmazott problémák miatt a pályázatban megfogalmazott célkitűzést nem tudta
megvalósítani, előlegszámla kifizetését teljesítette a támogatásból, valamint a Környezetvédelmi alap esetén
szükséges 20% önerővel nem tudott teljesen elszámolni. Az elszámoláshoz csatolt dokumentumok alapján
megállapítható, hogy az egyesület banki számláján az önerő rendelkezésre áll.
Javasoljuk a Képviselő-testületnek, hogy az Egyesület 2019. évi pályázati céljának 2020. június 30-ig történő
utólagos teljesítését és elszámolását írja elő, hogy az egyesület a 2020. évi pályázati eljárásban is részt vehessen.
A benyújtott elszámolások, szakmai beszámolók és pénzügyi bizonylatok, a képviselőknek és bizottsági tagoknak
megküldött e-mailben elhelyezett linkekről tölthetők le.
A támogatásban érintett szervezetek:
CIVIL ALAP
S.sz.
1
2
3
4
5
6
7
8

Pályázó
Gyomaendrőd Város Tűzoltó Egyesület
Színfolt Mazsorett Táncegyesület
Suttyomba Alapítvány
Gyomaendrődi Zenebarátok
Kamarakórus Alapítvány
Körösmenti Táncegyüttes Alapítvány
Hallható Hang Alapítvány
Közalapítvány Gyomaendrőd Város
Közgyűjteményeiért
OMart Kulturális Műhely Egyesület
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Pályázati azonosító
CIV-001-19
CIV-002-19
CIV-004-19
CIV-005-19

Megítélt támogatás
500.000,-Ft
400.000,-Ft
310.000,-Ft
860.000,-Ft

CIV-006-19
CIV-007-19
CIV-0010-19

850.000,-Ft
550.000,-Ft
1.540.000,-Ft

CIV-011-19

240.000,-Ft

IDEGENFORGALMI ALAP
S.sz.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
11
10
12

Pályázó
Mozgáskorlátozottak és Hadirokkantak
Gyomaendrődi Egyesülete
Suttyomba Alapítvány
Sallainé Soczó Anikó e.v.
Rózsahegyi Iskola Diákjaiért Alapítvány
Dél Alföld EU Egyesület
Galamb és Kisállattenyésztők
Egyesülete 243. Gyomaendrőd
Szabad Madár Dobkör Egyesület
HALGASZTRONÓMIAI EGYESÜLET
IRIMIÁS RÓBERT E.v. (A támogatási
szerződés nem került aláírásra, így a
támogatás kiutalása sem történt meg.
Gyomaendrődi Üdültetési Szövetség
Turisztikai Egyesület
Emberi Összefogással a Környezetért,
Természetért Egyesület
Értékek Megmentése a Jövőnek
Alapítvány

Pályázati azonosító
IFA-001-19

Megítélt támogatás
50.000,-Ft

IFA-002-19
IFA-003-19
IFA-004-19
IFA-005-19
IFA-006-19

550.000,-Ft
100.000,-Ft
500.000,-Ft
50.000,-Ft
130.000,-Ft

IFA-007-19
IFA-008-19
IFA-009-19

70.000,-Ft
250.000,-Ft
100.000,-Ft

IFA-010-19

350.000,-Ft

IFA-012-19

100.000,-Ft

IFA-013-19

650.000,-Ft

KÖRNYEZETVÉDELMI ALAP
S.sz.
1
2
3
4
5
6
7
8

Pályázó
Békés Megyei Peresi-holtág
Természetvédelmi Egyesület
Bónom-zug Vizéért Egyesület
Kecsegészug Tájvédelmi és Horgász
Egyesület
Peresi Holtág Környezetvédelmi
Egyesület
Dan Zugi Egyesület
SIRATÓI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS
HORGÁSZ EGYESÜLET
Soczózugi Környezetvédelmi és
Horgász Egyesület
Papzugi Természetvédelmi és Horgász
Egyesület

Pályázati azonosító
KOR-001-19

Megítélt támogatás
360.000,-Ft

KOR-002-19
KOR-003-19

1.000.000,-Ft
500.000,-Ft

KOR-004-19

500.000,-Ft

KOR-006-19
KOR-007-19

400.000,-Ft
500.000,-Ft

KOR-008-19

540.000,-Ft

KOR-009-19

200.000,-Ft

SPORT ALAP
S.sz.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Pályázó
Központi Sport és Ifjúsági Egyesület
Körösmenti Íjfeszítő Egylet
Hencz Wrestling Birkózó Sportegyesület
Gyomaendrődi Futball Club
Gyomaendrődi Futball Club
Székely Mihály Modellező és Sportklub
RUMBA Táncsport Egyesület
Gyomaendrődi Gyermeklabdarúgó Egyesület
Gyomaendrőd Gyermeklabdarúgó Egyesület
Gyomaendrődi Női Kézilabda Sportegyesület
KörösFit Diáksport Egyesület
Körös Kajak Sportegyesület
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Pályázati azonosító
SPO-001-19
SPO-002-19
SPO-003-19
SPO-004-19
SPO-005-19
SPO-006-19
SPO-007-19
SPO-008-19
SPO-009-19
SPO-011-19
SPO-012-19
SPO-014-19

Megítélt támogatás
1.200.000,-Ft
220.000,-Ft
350.000,-Ft
350.000,-Ft
3.100.000,-Ft
130.000,-Ft
850.000,-Ft
900.000,-Ft
350.000,-Ft
2.500.000,-Ft
350.000,-Ft
2.200.000,-Ft

13
14
15

Gyomaendrődi Judo Klub
Gyomaendrőd Kis Bálint Általános Iskola Sportegyesület
Gyoma-Gym Sportegyesület

SPO-016-19
SPO-017-19
SPO-018-19

1.200.000,-Ft
600.000,-Ft
200.000,-Ft

2019. évben a polgármesteri alapból támogatott szervezetek:
POLGÁRMESTERI ALAP
S.Sz.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

pályázó/kérelmező
Roma Polgárjogi Szövetség
Gyomaendrődi Összefogás Egyesület
Dr. Tóth Elek Kertbarát Kör
Rákóczi Szövetség
Gyomaendrődi Úszósport Egyesület
Editura Lector Kiadó
Gyomaendrődi Korona Biliárd Klub
OMart Kulturális Egyesület
Békés Megyei Kereskedelmi és Iparkamara
Roma Polgárjogi Szövetség

támogatási összeg
100.000,-Ft
50.000,-Ft
80.000,-Ft
50.000,-Ft
100.000,-Ft
100.000,-Ft
100.000,-Ft
50.000,-Ft
15.000,-Ft
30.000,-Ft

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a beszámolók szakmai tartalmának elfogadásáról dönteni szíveskedjen.
Döntéshozói vélemények
Városfenntartó,
Környezetvédelmi és
Mezőgazdasági Bizottság

A Bizottság javasolja a döntési javaslatok elfogadását.

Ügyrendi, Oktatási,
Kulturális, Kisebbségi és
Esélyegyenlőségi Bizottság

A Bizottság javasolja a döntési javaslatok elfogadását.

Pénzügyi, Gazdasági,
Turisztikai, Ellenőrző és
Közbeszerzési Bizottság

A Bizottság az 1. döntési javaslatnál a táblázatban 14. illetve 15. soron
szereplő Galamb és Kisállattenyésztők Egyesülete 243, valamint a Szabad
Madár Dobkör Egyesületet esetében hiánypótlást, új elszámolás benyújtását
határozta meg, melynek határideje a Képviselő-testület márciusi ülése.
A 2. és 3. döntési javaslatot elfogadásra javasolja a Bizottság.

1. döntési javaslat
"Támogatást szolgáló alapok kedvezményezettjeinek záró beszámolóinak elfogadása"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Testületi ügyek
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2019. évben nyújtott támogatást szolgáló alapok alábbi
kedvezményezettjeinek záróbeszámolóit elfogadja:
s.sz.
1
2
3
4
5
6
7
8
9

pályázó
Gyomaendrőd Város Tűzoltó Egyesület
Színfolt Mazsorett Táncegyesület
Suttyomba Alapítvány
Gyomaendrődi Zenebarátok Kamarakórus
Alapítvány
Körösmenti Táncegyüttes Alapítvány
Hallható Hang Alapítvány
Közalapítvány Gyomaendrőd Város
Közgyűjteményeiért
OMart Kulturális Műhely Egyesület
Mozgáskorlátozottak és Hadirokkantak
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pályázati azonosító
CIV-001-19
CIV-002-19
CIV-004-19
CIV-005-19

támogatás
500.000,-Ft
400.000,-Ft
310.000,-Ft
860.000,-Ft

CIV-006-19
CIV-007-19
CIV-0010-19

850.000,-Ft
550.000,-Ft
1.540.000,-Ft

CIV-011-19
IFA-001-19

240.000,-Ft
50.000,-Ft

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41

Gyomaendrődi Egyesülete
Suttyomba Alapítvány
Sallainé Soczó Anikó e.v.
Rózsahegyi Iskola Diákjaiért Alapítvány
Dél Alföld EU Egyesület
Galamb és Kisállattenyésztők Egyesülete 243.
Gyomaendrőd
Szabad Madár Dobkör Egyesület
HALGASZTRONÓMIAI EGYESÜLET
Gyomaendrődi Üdültetési Szövetség Turisztikai
Egyesület
Emberi Összefogással a Környezetért,
Természetért Egyesület
Értékek Megmentése a Jövőnek Alapítvány
Békés Megyei Peresi-holtág Természetvédelmi
Egyesület
Bónom-zug Vizéért Egyesület
Kecsegészug Tájvédelmi és Horgász Egyesület
Peresi Holtág Környezetvédelmi Egyesület
SIRATÓI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS HORGÁSZ
EGYESÜLET
Soczózugi Környezetvédelmi és Horgász
Egyesület
Papzugi Természetvédelmi és Horgász Egyesület
Központi Sport és Ifjúsági Egyesület
Körösmenti Íjfeszítő Egylet
Hencz Wrestling Birkózó Sportegyesület
Gyomaendrődi Futball Club
Gyomaendrődi Futball Club
Székely Mihály Modellező és Sportklub
RUMBA Táncsport Egyesület
Gyomaendrődi Gyermeklabdarúgó Egyesület
Gyomaendrőd Gyermeklabdarúgó Egyesület
Gyomaendrődi Női Kézilabda Sportegyesület
KörösFit Diáksport Egyesület
Körös Kajak Sportegyesület
Gyomaendrődi Judo Klub
Gyomaendrőd Kis Bálint Általános Iskola
Sportegyesület
Gyoma-Gym Sportegyesület

IFA-002-19
IFA-003-19
IFA-004-19
IFA-005-19
IFA-006-19

550.000,-Ft
100.000,-Ft
500.000,-Ft
50.000,-Ft
130.000,-Ft

IFA-007-19
IFA-008-19
IFA-010-19

70.000,-Ft
250.000,-Ft
350.000,-Ft

IFA-012-19

100.000,-Ft

IFA-013-19
KOR-001-19

650.000,-Ft
360.000,-Ft

KOR-002-19
KOR-003-19
KOR-004-19
KOR-007-19

1.000.000,-Ft
500.000,-Ft
500.000,-Ft
500.000,-Ft

KOR-008-19

540.000,-Ft

KOR-009-19
SPO-001-19
SPO-002-19
SPO-003-19
SPO-004-19
SPO-005-19
SPO-006-19
SPO-007-19
SPO-008-19
SPO-009-19
SPO-011-19
SPO-012-19
SPO-014-19
SPO-016-19
SPO-017-19

200.000,-Ft
1.200.000,-Ft
220.000,-Ft
350.000,-Ft
350.000,-Ft
3.100.000,-Ft
130.000,-Ft
850.000,-Ft
900.000,-Ft
350.000,-Ft
2.500.000,-Ft
350.000,-Ft
2.200.000,-Ft
1.200.000,-Ft
600.000,-Ft

SPO-018-19

200.000,-Ft

Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
2. döntési javaslat
"Dan-zugi Egyesület 2019. évi Környezetvédelmi Alapból nyújtott támogatás felhasználásáról döntés"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Testületi ügyek
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete a KOR-006-19 azonosítójú Dan-zugi Egyesület 2019. évi
pályázatában foglalt cél megvalósításának, valamint a Környezetvédelmi Alapból nyújtott 400.000,-Ft támogatás és
önerő elszámolásának határidejét 2020. június 30. napjáig meghosszabbítja.
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
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3. döntési javaslat
"2019. évben a polgármesteri alapból támogatott kedvezményezettek elszámolásának elfogadása"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Testületi ügyek
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a 2019. évben polgármesteri alapból támogatott
szervezetek záróbeszámolóit.
Záróbeszámolót benyújtott szervezetek:
S.Sz.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

pályázó/kérelmező
Roma Polgárjogi Szövetség
Gyomaendrődi Összefogás Egyesület
Dr. Tóth Elek Kertbarát Kör
Rákóczi Szövetség
Gyomaendrődi Úszósport Egyesület
Editura Lector Kiadó
Gyomaendrődi Korona Biliárd Klub
OMart Kulturális Egyesület
Békés Megyei Kereskedelmi és Iparkamara
Roma Polgárjogi Szövetség

támogatási összeg
100.000,-Ft
50.000,-Ft
80.000,-Ft
50.000,-Ft
100.000,-Ft
100.000,-Ft
100.000,-Ft
50.000,-Ft
15.000,-Ft
30.000,-Ft

Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal

27

Szűcsné Horváth Margit belső ellenőr
5510 Dévaványa,Dobó utca 9 sz.
Tel.:30/4108422
Email:szucsnehm@gmail.com

BELSŐ ELLENŐRZÉSI JELENTÉS

Az ellenőrzést végző szervezet megnevezése, címe:
Szűcsné Horváth Margit belső ellenőr, önkormányzati gazdaságszervező, adótanácsadó
Belső ellenőri regisztrációs szám:5115701
Az ellenőrzött szervezet megnevezése, címe:
Gyomaendrőd Város Önkormányzat
5500 Gyomaendrőd, Selyem út 124.
Az ellenőrzött szervezet vezetője:
Toldi Balázs polgármester
Az ellenőrzés időszakában az ellenőrzött szervnél hivatalban lévő, az ellenőrzött területért felelős vezetők neve,
beosztása:
Toldi Balázs polgármester
Pap-Szabó Katalin jegyző
Omiliákné Csikós Anikó ügyintéző
Az ellenőrzés típusa:

szabályszerűségi- rendszer-célellenőrzés

Az ellenőrzés tárgya: 2019. évi költségvetésből cél jelleggel nyújtott támogatások rendeltetésszerű
felhasználásának ellenőrzése.
Az ellenőrzés alá vont időszak: 2019. 01.01. – 2019.12.31.
Az ellenőrzés célja:
 Annak megállapítása, hogy az Önkormányzatnál a pályáztatási rendszer szabályozottsága biztosított-e.
 A cél jelleggel nyújtott támogatások a testület által jóváhagyásra kerültek-e.
 A pályázható pénzösszeg teljes mértékben kiosztásra került-e.
 A költségvetésből cél jelleggel nyújtott támogatásokról szerződések, megállapodások készültek-e.
 A pályázati pénzeszközök a Támogatási Szerződésben meghatározott célokra lettek-e felhasználva, a
pályázati elszámolások megtörténtek-e.
Alkalmazott ellenőrzési módszerek:
Pályázati dokumentáció ellenőrzése Alaponként/pályázóként. Támogatási, nyilvántartások elszámolások tételes
ellenőrzése.
A helyszíni ellenőrzés időtartama: 2020. február 3. – 2020.február 14. közötti időszakban
4 revizori nap.
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Vonatkozó jogi háttér.
 A számvitelről szóló 2000.évi C. törvény (továbbiakban: Szt.).
 Az államháztartási számvitelről szóló 4/2013.(I.11.) Korm. rend. (továbbiakban: Áhsz.).
 Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.).
 Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (továbbiakban:
Ávr.).
 A közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény (továbbiakban:
Knyt.)
 Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: Mötv.).
 Az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról
szóló 2011.évi CLXXV. törvény. (továbbiakban: Civil tv.).
 Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény.
(továbbiakban: Info tv.).
 A civil szervezetek bírósági nyilvántartásáról és az ezzel összefüggő eljárási szabályokról szóló 2011. évi
CLXXXI törvény. (továbbiakban: Cnytv.).
 A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII.31.)
Korm. rendelet. (továbbiakban: Bkr.).

Önkormányzati rendeletek, határozatok, pályázati kiírás, elszámolás
 Gyomaendrőd Város Önkormányzata Képviselő testületének 4/2019.(II.15.) önkormányzati rendelete
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának 2019.évi költségvetéséről.
 Gyomaendrőd Város Önkormányzat Idegenfogalmi Alapjáról szóló 8/2008.(II.9) önkormányzati rendelet Idegenforgalmi Alap.
 Gyomaendrőd Város Önkormányzat közművelődésről szóló 25/1999.(VIII.23.) önkormányzati rendeletCivil Alap.
 Gyomaendrőd Város Önkormányzat a sportról szóló 17/2004.(VI.28.) önkormányzati rendelet- Sport Alap.
 Gyomaendrőd Város Önkormányzat Környezetvédelmi Alapjáról szóló 11/2007.(II.26.) önkormányzati
rendelet - Környezetvédelmi Alap.
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MEGÁLLAPÍTÁSOK
I.) A pályáztatási rendszer szabályozottságának ellenőrzése
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának (továbbiakban: Önkormányzat) az idegenforgalmi, sport, civil,
polgármesteri és környezetvédelmi alapra pályázók és az egyedi támogatási igény benyújtói számára a 2019.
évi költségvetési évre a Pályázati Útmutató rendelkezésre állt. A pályázók ennek ismeretében nyújtották be a
támogatási igényeiket.
A Pályázati Útmutató egységes, részletesen tartalmazza a pályázati folyamat legfontosabb állomásait a
benyújtásától az elszámolásig megteremtve ezzel a pályázatok átlátható egységes arculatát.
Fentiek szerint részletesen: a pályázat folyamatát, a pályázati kiírás részleteit, a támogatható kiadások körét, a
nem elszámolható költségeket, az összeférhetetlenségre vonatkozó szabályokat, a hiánypótlás-és elbírálás
rendjét, határidejét, a pályázati döntésérő szóló értesítéseket, a támogatási szerződés a módosítás a folyósítás
részletes szabályait, az elszámolásra, az ellenőrzésre, a pályázat lezárására vonatkozó szabályokat a kifogást,
az iratbetekintést, szabályait, a pályázatokkal kapcsolatos további információkat.
A 2019. március 1-től hatályos "Általános Szerződési Feltételek"hatálya a 2019. március 1-ét követően
megkötött támogatási szerződésekre terjed ki, részletesen felsorolja a Támogató és Támogatott szerződésre
vonatkozó szabályait.
Megállapítás:
Az előző évhez viszonyítva bekövetkezett jogszabályváltozás és egyéb pályázati feltételek módosítása a
Pályázati Útmutatóba beépítésre került.
Pályázati feltételek módosítása:
 Követi a jogszabályváltozásból adódó eltéréseket az előző évhez viszonyítva. A közművelődési
törvény módosításával új elemként került bevezetésre a közművelődési alapszolgáltatás
jogintézménye. Ennek keretében a művelődő közösségnek rendszeres és alkalomszerű művelődési
vagy közösségi tevékenység végzésének helyszínét térítésmentesen biztosítani kell. Az új
jogintézmény bevezetése következtében a Civil Alap B komponense nem értelmezhető, mert
tevékenységüket térítésmentesen gyakorolhatják.
 A gazdálkodó szervezeteknek Cégkapu használata 2018. január 1-től kötelező. A támogató
önkormányzat egy év "türelmi idő" után, 2019. január -1 után, csak Cégkapun keresztül fogadja a
pályázatokat és az azokkal kapcsolatos iratanyagot.
 Módosításra került a támogatandó célok köre a "mechanikai földút stabilizáció". Az új támogatandó
céllal szükségessé vált a 11/2007.(II.26.) Környezetvédelmi Alapról szóló önkormányzati rendelet
önkormányzatai rendelet módosítása. A módosítás elfogadásával kiegészült a pályázati cél és a
rendelet szabályozza a vállalt önerőt annak elszámolási kötelezettségét.
Az Önkormányzat a közzétételt a honlapon biztosította. A pályázók részére minden dokumentum, információ
rendelkezésre állt a pályázat elkészítéséhez, benyújtásához, elszámolásához.
II.) 2019. évi költségvetésben rendelkezésre álló, pályázható forrásról
Az ellenőrzés feladata 2019. évben a Civil Alap, az Idegenforgalmi Alap, a Környezetvédelmi Alap, a Sport
Alap, az egyedi kérelmekre vonatkozóan, valamint a Polgármesteri Alapból nyújtott pályázati támogatások
felhasználásának ellenőrzése. A helyszíni ellenőrzés alatt a benyújtott pályázatok egészét tételesen
megvizsgáltam a támogatásigényléstől a szakmai beszámoló és pénzügyi elszámolás teljesítéséig.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának a 2019.évi költségvetéséről szóló 4/2019.(II.15.) önkormányzati
rendeletben a Képviselő-testület által jóváhagyott, rendelkezésre álló forrás összesen 27 750 ezer forint,
részletezve az alábbiak szerint:
Civil Alap cél szerinti tevékenység A komponens
Civil Alap tűz elleni védekezésre

3 210 ezer forint.
500 ezer forint.
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Civil Alap meghatározott célra kötött felhasználású
Közrend, közbiztonság fenntartásában közreműködés
Civil Alap elnyerhető támogatás előirányzata

1 540 ezer forint.
400 ezer forint.
5 650 ezer forint.

Idegenforgalmi Alap A komponens
Idegenforgalmi Alap B komponens
Idegenforgalmi Alap elnyerhető támogatás előirányzata

1 500 ezer forint.
1 400 ezer forint.
2 900 ezer forint.

Környezetvédelmi Alap

4 000 ezer forint.

Sport Alapra pályázató összeg
Kötött felhasználású támogatás
Sport Alap támogatás előirányzata

13 800 ezer forint.
700 ezer forint.
14 500 ezer forint.

Polgármesteri Alap

700 ezer forint.

II.1.) Civil Alap terhére nyújtott támogatások
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 12/2019.(I.31.) Gye. Kt. határozatban meghívásos
pályázatot hirdetett Gyomaendrődi civil szervezeteknek a 2019. évi Civil Alapból elnyerhető támogatásra.
Részletezve: „A” komponens 3.210 ezer forint, tűz elleni védekezésre 500 ezer forint, meghatározott célra
kötött felhasználás 1 540 ezer forint, valamint közrend, közbiztonság fenntartásában való közreműködés címén
400 ezer forint előirányzatot biztosított.
A közrend, közbiztonság fenntartásában közreműködésre elkülönített 400 ezer forint nem került felhasználásra.
Az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőség Bizottság előzetes javaslata alapján az „A”
komponensen biztosított forrásból az alábbi alapítványok kerültek támogatásra Gyomaendrőd Város
Képviselő testületének 95/2019.(III.28.) Gye. Kt. határozata alapján.
Pályázó szervezet
Színfolt Mazsorett Táncegyüttes
’Suttyomba’Alapítvány
Gyomaendrődi
Zenebarátok
Kamarakórus
Alapítvány
Körösmenti Táncegyesület Alapítvány
Hallható Hang Alapítvány
OMart Kulturális Műhely
Összesen:

Megítélt támogatás (Ft)
400.000,310 000,860.000,850.000,550.000,240.000,3 210.000,-

Pályázati azonosító
CIV-002-19
CIV-004-19
CIV-005-19
CIV-006-19
CIV-007-19
CIV-011-19

Az ellenőrzés során megvizsgáltam, hogy a Támogatott szervezetek az elszámolást határidőben benyújtották.
Tételesen ellenőrzésre került a benyújtott pályázati anyag, a döntésről szóló határozat, a Támogatási
szerződések és az elszámolás. Megállapítottam, hogy a támogatás célszerinti felhasználása szabályosan történt.
Kötött felhasználású támogatások:
Az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőség Bizottság előzetes javaslatára az alábbi
támogatási pályázatot fogadta el a Képviselő testület és döntött a 96/2019.(III.28.) Gye. Kt. határozatával.
Pályázó szervezet
Gyomaendrődi Város Tűzoltó Egyesület
Közalapítvány
Gyomaendrőd
Közgyűjteményeiért
Összesen:

Város

Megítélt támogatás
(Ft)
500.000,1.540.000,-

Pályázati azonosító
CIV-001-19
CIV-010-19

2.040.000,-

Az ellenőrzés során megállapítottam, hogy mindkét Támogatott szervezet az elszámolást határidőben
benyújtotta. Tételesen ellenőrzésre került a benyújtott pályázati anyag, az aláírt Támogatási szerződés és az
elszámolás.
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Gyomaendrődi Város Tűzoltó Egyesület elszámolásának ellenőrzése során megállapítottam, hogy a támogatási
összeggel elszámolt ugyan az Egyesület, de 2 db számla záradékolása és a számlaösszesítőbe rögzített számla
összeg eltér. Az eltérés nem jelentős, de az elszámolás pontatlan. További hiányosság, hogy a készpénzfizetési
számlákhoz nincs becsatolva a pénzügyi teljesítést igazoló pénztárbizonylat.
Javaslom a Támogatott szervezet felé, hogy az elszámolást nagyobb odafigyeléssel nyújtsa be. A pályázati
útmutató részletesen tartalmazza, példákkal illusztrálva a pénzügyi elszámolás módját.
II.2.) Idegenforgalmi Alap
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 13/2019.I.28.) Gye. Kt. határozatba pályázatot
hirdetett Gyomaendrődi civil szervezeteknek a 2019. évi Idegenforgalmi Alapból elnyerhető támogatásra. A
pályázat jellege: vegyes.
A jóváhagyott eredeti előirányzat 2.900.000 Ft, ebből az "A" komponens részben 1.500.000,-Ft előirányzat
áll rendelkezésre ez meghívásos pályázat. A"B" komponens részben 1.400.000.-Ft osztható szét pénzbeli
támogatásként nyílt pályázat alapján.
A Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság előzetes javaslatára az "A"
komponensre benyújtott pályázatokról a Képviselő testület a 99/2019.(III.28.) Gye. Kt. határozatban döntött
az alábbiak szerint.
Pályázó szervezet

Megítélt
támogatás
(Ft)
500.000,-

Rózsahegyi Iskola Diákjaiért Alapítvány
GYÜSZTE
Gyomaendrődi
Üdültetési
Turisztikai Egyesület
Értékek Megmentése a Jövőnek Alapítvány
Összesen:

Szövetség

Pályázati azonosító
IFA-004-19

350.000,-

IFA-010-19

650.000,1 .500. 000,-

IFA-013-19

Az Idegenforgalmi Alap "A" komponensére benyújtott pályázatok elszámolása határidőre megtörtént. A
pénzügyi elszámolást tételesen ellenőriztem. Az elszámoláshoz a támogatás felhasználását igazoló számlák,
számviteli bizonylatok, a kifizetést igazoló pénzügyi dokumentumok hitelesített másolatai benyújtásra
kerültek.
Megállapítottam, "A" komponensre benyújtott pénzügyi elszámolás a támogatási szerződésben vállalt célok
megvalósításáról adott számot.
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési
Bizottság előzetes javaslatára a "B" komponensre benyújtott pályázatokról a 100/2019.(III.28.) Gye. Kt.
határozatával döntött.
Pályázó szervezet

Megítélt
támogatás (Ft)
50 000,-

Pályázati azonosító

Mozgáskorlátozottak és Hadirokkantak Gyomaendrődi
IFA-001-19
Egyesülete
Suttyomba Alapítvány
550.000,IFA-002-19
Sallainé Soczó Anikó egyéni vállalkozó
100.000,IFA-003-19
Dél-Alföldi EU Egyesület
50.000,IFA-005-19
Galamb és Kisállattenyésztők Egyesülete
130.000,IFA-006-19
Szabad Madár Dobkör Egyesület
70.000,IFA-007-19
Halgasztronómiai Egyesület
250.000,IFA-008-19
Irimiás Róbert egyéni vállalkozó*
100.000,IFA-009-19
Emberi Összefogással a Környezetért, Természetért Egyesület
100.000,IFA-012-19
Összesen:
1.400.000,* A Támogatott kérésére a szerződés nem került aláírásra a támogatás kiutalás nem történt meg.
Az Idegenforgalmi Alap "B" komponensére benyújtott pályázatok elszámolása határidőben benyújtásra került,
melyet tételesen ellenőriztem.
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A támogatás elszámolása során az lentebb megnevezett pályázóknál a következő hiányosságot állapítottam
meg.
Sallainé Soczó Anikó egyéni vállalkozó az elszámolást mellékletek nélkül küldte be. Hiánypótlásra egy darab
hiteles számlamásolatot és a pénzügyi teljesítést igazoló bizonylatot a nyitva álló időben pótolt.
Szabad Madár Dobkör Egyesület a támogatás felhasználását igazoló számlák, számviteli bizonylatokat
hitelesített másolatait a pénzügyi teljesítést igazoló bizonylatokat határidőben benyújtotta. A kiküldetési
rendelvény elszámolásánál tévesen állapította meg az üzemanyag költséget, mert a megtett kilométert szorozta
az üzemanyag árral. Az elszámolt összeg jóval meghaladja a hivatalos alapnorma átalányok értékeit a
60/1992.(IV.1) Kormányrendelet alapján.
Jövőre nézve javaslom, hogy a saját gépkocsi hivatali célú használata során alkalmazza hatályos jogszabály
normáit, mert a csatolt kiküldetési rendelvény alapján elszámolt összeg helytelen.
A Halgasztronómiai Egyesület a támogatás felhasználását igazoló számlák, számviteli bizonylatok hitelesített
másolatai benyújtásra kerültek. A pénzügyi teljesítést igazoló bizonylatok hiányosan, vagy egyáltalán nem
lettek benyújtva. 2 db számla esetében csak az utalási megbízás került benyújtásra, ami olvashatatlan, erről a
bankkivonat hitelesített másolata szükséges. A készpénzfizetési számlák kifizetését igazoló pénztárbizonylat
nem került benyújtásra, csak kiküldetés elszámolásához. A támogatás elszámolása során az elszámolást készítő
nem volt következetes, mert nem csatolt minden számlához pénzügyi teljesítést igazoló bizonylatot.
Javaslom, a pénzügyi elszámoláshoz a támogatás felhasználást igazoló számviteli bizonylatok kifizetését
igazoló bizonylatokat nagyobb odafigyeléssel nyújtsák be. A pályázati útmutató részletesen tartalmazza,
példákkal illusztrálva a pénzügyi elszámolás módját.
II.3.) Környezetvédelmi Alap
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 14/2019.(I.28.) Gye. Kt. határozatban nyílt pályázatot
hirdetett gyomaendrődi civil szervezeteknek a 2019. évi Környezetvédelmi Alapból elnyerhető 4.000.000,forint összegű támogatásra. A Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság előzetes
javaslata alapján a Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete a 94/2019.(III.28.) Gye. Kt. határozatával az
szervezetek támogatja.
A pályázati célok módosításáról a jelentés elején írtam, a pályázók a pályázat benyújtásakor ennek ismeretében
voltak.
Pályázó szervezet
Békés Megyei Peresi-holtág Természetvédelmi
Egyesület
Bónum-zug Vizéért Egyesület
Kecsegészug Tájvédelmi és Horgász Egyesület
Peresi Holtág Környezetvédelmi Egyesület
Dan Zugi Egyesület
Sirató Környezetvédelmi és Horgász Egyesület
Sóczózugi Környezetvédelmi és Horgász
Papzugi Természetvédelmi és Horgász Egyesület
Összesen:

Megítélt
támogatás (Ft)
360.000,1.000.000,500. 000,500.000,400 000,500.000,540 000,200.000,4.000.000.-

Pályázati azonosító
KOR-001-19
KOR-002-19
KOR-003-19
KOR-004-19
KOR-006-19
KOR-007-19
KOR-008-19
KOR-009-19

A támogatás felhasználása, az azt alátámasztó számviteli bizonylatok tételesen ellenőrzésre kerültek.
Megállapítottam a támogatásokkal a támogatási szerződésben foglaltak szerint elszámoltak, az elszámolás
során akadtak hiányosságok.
A Békés Megyei Peresi-holtág Természetvédelmi Egyesület becsatolt számlája olvashatatlan. A számla
valószínű készpénzzel lett kifizetve. Erről nincs csatolva pénzügyi teljesítést igazoló bizonylat, csak a készpénz
felvételét igazoló bankszámlakivonat, ami nem felel meg a pénzügyi elszámolás támogatás felhasználását
igazoló kifizetési bizonylatnak.
Bónum-zug Vizéért Egyesület a támogatott összeg és az önrész felhasználásáról 3 db hitelesített számlát, és a
kifizetést igazoló bizonylatot csatolt be. Hiányosságot állapítottan meg az önrészt igazoló számla elszámolása
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során, mert a benyújtott számla nem lett záradékolva, abból a szempontból, hogy a számlaértékéből hány forint
került elszámolásra a KOR-002-19 kódszámú pályázati elszámoláshoz.
Javaslom a jövőben pontosabban benyújtani az elszámolást.
A Dan Zugi Egyesület KOR-006-19 pályázati azonosítóval ellátott Támogatott elszámolása nem felel meg a
Támogatási szerződésben foglalt/vállat pályázati cél megvalósításnak. A Támogatott a szöveges indoklásában
az Egyesületet ért adminisztrációs hibákra, rossz időjárásra és az önerő hiányára hivatkozik.
Lehetőség lett volna szerződésmódosításra, amivel a Támogatott nem élt.
A helyi szabályozás alapján:
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Környezetvédelmi Alapjáról szóló 11/2007.(II.26.) önkormányzati rendelet
7.§…"(2) A támogatás nyújtásának feltétele, hogy a pályázó a tervezett költséget alapul véve, legalább 20%-os
mértékű önerőt vállaljon.
…"(8) A támogatott a támogatási összeg és az önrész felhasználásról a tárgyévet követő év január 31. napjáig köteles
elszámolni."
Arról nem rendelkezik a rendelet, hogy az elszámolás során mi a teendő, ha az önrész nem áll rendelkezésre.
A Támogatott 500.000,-Ft-tal számolt el, úgy hogy 5 db hitelesített számlát, és a kifizetést igazoló bizonylatot
csatolt be. A számlaösszesítőn a 6. tétel soron szereplő összeg minden bizonylat nélkül "beírásra került-önerő
címen"-, mert csak így lehet lezárni az elszámolást.
A pályázati céllal összefüggésben egy db előleg számla került becsatolásra salakszállítás megnevezéssel.
Megállapítottam, hogy az elszámolás hiányos és nem támogatható számla is került becsatolásra. A nem támogatható
számla a bankköltség, ami több pályázati elszámolásban is megjelenik.
Fentiekben megállapított elszámolás nem felel meg a hatályos Általános Szerződési Feltételekben szabályozott és
megkötött támogatási szerződésekben leírtakra, amely részletesen felsorolja a Támogató és Támogatott
szerződésre vonatkozó szabályait.
Javaslom az elszámolást tárgyalja meg a Képviselő testület és hozzon döntést a lehetséges megoldásra
vonatkozóan. Az elszámolás ebben a formában nem fogadható el az önrész elszámolásának szabályozásbeli
hiányára tekintettel.
II.4.) Sport Alap
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 15/2019.(I.28.)Gye. Kt. határozatban nyílt pályázatot
hirdetett a 2019. évi Sport Alapból elnyerhető támogatásra 14.500.000,- Ft összegben. Az előirányzatból a
versenysport pénzbeli támogatásra 13.800.000,-Ft, a 6239 helyrajzi számú Népligeti Sporttelep (futball- és
futópálya) valamint az 1099 helyrajzi számú Erzsébet-ligeti Sporttelep (futball- és futópálya) fenntartásának
támogatására pedig 700.000,-Ft-ot biztosított.
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési
Bizottság előzetes javaslatára a 2019. évi sport alap nyílt pályázatára benyújtott támogatási kérelmeket formai
és tartalmi szempontból érvényesnek minősítette és a 97/2019.(III.28.) Gye. Kt. határozata alapján az
alábbiakban támogatja.

Pályázó szervezet
Központi Sport és Ifjúsági Egyesület
Körösmenti Íjfeszítő Egylet
Hencz Wrestling Birkózó Sportegyesület
Gyomaendrődi Futball Club
Székely Mihály Modellező és Sportklub
RUMBA Tánccsoport Egyesület
Gyomaendrődi Gyermeklabdarúgó Egyesület
Gyomaendrődi Női Kézilabda Sportegyesület
KörösFit Diáksport Egyesület
Körös Kajak Sportegyesület

Megítélt támogatás
(Ft)
1. 200.000,220.000,350.000,3.100.000,130.000,850.000,900. 000,2.500.000,350. 000,2.200.000,-
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Pályázati azonosító
SPO-001-19
SPO-002-19
SPO-003-19
SPO-005-19
SPO-006-19
SPO-007-19
SPO-008-19
SPO-011-19
SPO-012-19
SPO-014-19

Szűcsné Horváth Margit belső ellenőr
5510 Dévaványa,Dobó utca 9 sz.
Tel.:30/4108422
Email:szucsnehm@gmail.com

Gyomaendrődi Judo Sportegyesület
Gyomaendrődi Kis Bálint Általános Iskola SE.
Gyoma-Gym Sportegyesület
Összesen

1.200. 000,600 .000,200.000,13.800.000,-

SPO-016-19
SPO-017-19
SPO-018-19

A Sport Alapra benyújtott pályázatok elszámolása határidőre benyújtásra került. Tételesen ellenőrzésre került a
benyújtott pályázati anyag, a döntés, a Támogatási szerződések és az elszámolás. Megállapítottam, hogy a
támogatás célszerinti felhasználása szabályosan történt a pénzügyi elszámolásban voltak hiányosságok.
Központi Sport és Ifjúsági Egyesület. Hiányosságot állapítottan meg 1 db hitelesített számla elszámolása
során, mert a benyújtott számla nem került záradékolásra, hogy a számla értékéből 23 910,-Ft került
elszámolásra, így a számlaösszesítőbe rögzített számla összeg eltér a csatolt számla összegétől.
Az eltérés nem jelentős, de az elszámolás pontatlan.
Javaslom a jövőben pontosabban benyújtani az elszámolást.
Hencz Wrestling Birkózó Sportegyesület az elszámolásához 21 db hitelesített számlamásolat és a kifizetést
igazoló bizonylatot nyújtott be. A támogatás megalapozottságát 130 oldalon "igazolta", ami dicséretes, de sok
olyan hitelesített melléklet került becsatolásra, ami nem szükséges az elszámoláshoz. Javaslom, hogy csak a
szükséges dokumentumok kerüljenek becsatolásra, ez a Támogató és a Támogatott munkáját lerövidíti az
elszámolás során.
Gyomaendrődi Futball Club elszámolásához 134 db hitelesített számlamásolat és a kifizetést igazoló
bizonylat került benyújtásra.
Az elszámolás során becsatolásra került a bankköltség. Nem támogatható a bankköltség, ami több pályázati
elszámolásban is megjelenik.
Az útmutató egyértelműen leírja, "Nem szerepel a támogatható kiadások között a bankköltség. "
Megállapítottam továbbá, hogy a pénzügyi elszámoláshoz beküldött számviteli bizonylat másolatok nem
kerültek sorszámozásra a számlaösszesítő sorrendjével megegyezően, ami nehezítette az ellenőrzést.
A számla mögött megtalálható volt a kifizetést igazoló dokumentum, ez rendben volt.
Javaslom a jövőben "A bizonylatok beszkennelése előtt azok jobb felső sarkára írják rá a számlaösszesítő
megfelelő sorszámát." a pályázati útmutatóban leírtak alapján.
Székely Mihály Modellező és Sportklub a támogatás elszámoláshoz 3 db hitelesített számlamásolatot egy db
pénzügyi teljesítést igazoló pénztárbizonylatot csatolt, valamint 2db "sárga csekket".
Ez utóbbi kifizetést igazoló bizonylat nem felel meg a pénzügyi elszámolásnak, erről kiadási
pénztárbizonylatot kell kiállítani és azt becsatolni.
Javaslom ennek pótlását és a jövőben erre odafigyelni
Gyomaendrődi Gyermeklabdarúgó Egyesület számlaösszesítőn felsorolt 17 db költségeket igazoló,
záradékolt számviteli bizonylatok hitelesített másolatait, a pénzügyi teljesítést (kifizetést) igazoló bizonylatokat
csatolt be. Amit hiányosságként megállapítottam, hogy 4 db személyszállítás címen elszámolt kiadáshoz az
utas lista nem lett becsatolva. A pályázati útmutató egyértelműen rögzíti a szállítási számlákhoz menetlevelet,
utas listát stb. is mellékelni kell.
KörösFit Diáksport Egyesület számlaösszesítőn felsorolt 12 db költségeket igazoló, záradékolt számviteli
bizonylatok hitelesített másolatait, a pénzügyi teljesítést (kifizetést) igazoló bizonylat került csatolásra. A
költséget igazoló számlák több esetben azonos összeget igazoló számlák,(sportorvosi, nevezési díj) ami
teljesen rendben van, de a számlaösszesítőn felcserélődött a számla és kifizetést igazoló bizonylat.
Megállapítottam továbbá, hogy a pénzügyi elszámoláshoz beküldött számviteli bizonylat másolatok nem
kerültek sorszámozásra a számlaösszesítő sorrendjével megegyezően, ami nehezítette az ellenőrzést.
Javaslom a jövőben pontosabban beküldeni az elszámolást, továbbá a "A bizonylatok beszkennelése előtt azok
jobb felső sarkára írják rá a számlaösszesítő megfelelő sorszámát."
Gyomaendrődi Kis Bálint Általános Iskola SE. számlaösszesítőn felsorolt 19 db költségeket igazoló,
záradékolt számviteli bizonylatok hitelesített másolatait, a pénzügyi teljesítést (kifizetést) igazoló bizonylatokat
csatolt be. Amit hiányosságként megállapítottam, hogy 5 db személyszállítás címen elszámolt kiadáshoz az
utas lista nem lett becsatolva. A pályázati útmutató egyértelműen rögzíti ezek esetén a menetlevelet (ez
csatolva lett) és utas listát mellékelni kell.
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Megállapítottam továbbá, hogy a pénzügyi elszámoláshoz beküldött számviteli bizonylat másolatok nem
kerültek sorszámozásra a számlaösszesítő sorrendjével megegyezően, ami nehezítette az ellenőrzést.
Javaslom a jövőben pontosabban beküldeni az elszámolást.
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési
Bizottság előzetes javaslatára a 2019. évi Sport Alapra benyújtott egyedi támogatási kérelmeket a kötött
pályázati alap felhívására érvényesnek minősítette és a 98/2019.(III.28.) Gye. határozatában döntött az alábbiak
szerint.
Pályázó szervezet

Megítélt
támogatás (Ft)
350.000,350.000,700.000,-

Gyomaendrődi Gyermeklabdarúgó Sportegyesület
Gyomaendrődi Futball Club
Összesen

Pályázati azonosító
SPO-009-19
SPO-004-19

Mindkét Támogatott elszámolása határidőre benyújtásra került. Tételesen ellenőrzésre került a benyújtott
pályázati anyag, a döntés, a Támogatási szerződések és az elszámolás. Megállapítottam, hogy a támogatás
célszerinti felhasználása szabályosan történt.
II.5.) Polgármesteri Alap
Az Önkormányzat 2019.évi költségvetéséről szóló 4/2019.(II.15.) önkormányzati rendelet 6.§ (2) pontjában
elkülönített forrás 700 ezer forint. A rendelet e paragrafusa meghatározza továbbá:
"6.§ (3) A Képviselő testület a Polgármesteri Alapból történő juttatás előkészítő eljárás lefolytatását és döntési
jogát a polgármesterre ruházza át.
(4) A Polgármesteri Alap támogatásának felhasználására a Civil Alap pályázati eljárási szabályait kell
alkalmazni."
A Polgármesteri Alapból 2019.évben az alábbi pályázók részesültek támogatásban.
Pályázó szervezet

Megítélt
támogatás (Ft)
100.000,30.000,50.000,80.000,50.000,100.000,100.000,100.000,50.000,15.000,675.000,-

Roma Polgárjogi Szövetség
Roma Polgárjogi Szövetség
Gyomaendrődi Összefogás Egyesület
Dr. Tóth Elek Kertbarát Kör
Rákóczi Szövetség
Gyomaendrődi Úszósport Egyesület
Editura Lector Kiadó
Gyomaendrődi Korona Biliárd Klub
OMart Kulturális Egyesület
Békés M. Kereskedelmi és Iparkamara
Összesen:

Pályázati azonosító
VI/215/2019.
VI/1480-24/2019.
VI/1480-1/2019.
VI/1480-2/2019.
VI/1480-3/2019.
VI/1480-4/2019.
VI/1480-5/2019.
VI/1480-6/2019.
VI/1480-19/2019.
VI/1480-20/2019.

A Polgármesteri Alapból elnyerhető támogatást valamint annak elszámolására a Civil Alap pályázati eljárási
szabályait kell/ene alkalmazni, melyet a kérelmezők még mindig nem - egy- két kivétellel- alkalmaznak.
A kérelmek nem formanyomtatványon "érkeznek". Iktatott ügyiratban, időrendi sorrendben megtalálhatók,
melyről a Polgármester dönt. A Támogatási Szerződés készült, mely mindkét fél részéről aláírásra került.
A Polgármesteri Alapból jóváhagyott támogatás elszámolása a támogatási összeg nagyságára való tekintettel
kevesebb számlát tartalmaz. Számlaösszesítőt általában nem használnak az elszámolás során, de a költségeket
igazoló, záradékolt számviteli bizonylatok hitelesített másolatait, a pénzügyi teljesítést (kifizetést) igazoló
bizonylatokkal együtt benyújtották.
Megállapítottam, hogy a támogatás célszerinti felhasználása rendben volt.
III.) Pályázatok, Támogatási szerződések
Az ellenőrzés során a pályázati nyilvántartás alapján tételesen átvizsgáltam az Alapokra benyújtott
pályázatokat, a támogatásban részesülőkkel kötött Támogatási Szerződéseket.
A Pályázók a költségvetésben elkülönített Alapokra, azok célszerinti kiírás alapján nyújtották be pályázataikat.
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A Pályázati útmutató előírásainak figyelembe vételével, elektronikus adatlap kitöltésével regisztrálták magukat
a pályázati felületen és elektronikus úton nyújtották be pályázataikat.
A beérkezett pályázatok elbírálását a Képviselő testület határozataival hagyta jóvá. A Támogatási
szerződéseket az aláírásra jogosultak írták alá. A pénzügyi ellenjegyzést az Áht. és az Ávr. előírásainak
megfelelően minden esetben elvégezték.
A Polgármesteri Alapra benyújtott pályázat benyújtására a civil pályázat eljárási szabályait kellene alkalmazni,
amely nem minden esetben van így.
A gazdálkodó szervezeteknek Cégkapu használata 2018. január 1-től kötelező. A Támogató önkormányzat egy
év "türelmi idő" után, 2019. január -1 után, csak Cégkapun keresztül fogadja a pályázatokat és az azokkal
kapcsolatos iratanyagot. Az elszámolás benyújtása során akadtak nehézségek részben a benyújtott anyag
"mennyisége" miatt, részben pedig a használattal kapcsolatos akadályok, amelyek hátráltatták a feldolgozást.
IV.) Összefoglaló megállapítások, javaslatok
Az államháztartáson kívülre nyújtott támogatások rendjét a Képviselő-testület szabályozta. A pályázati kiírás a
pályázható Alapokra megtörtént, megjelölve a pályázat céljait, a rendelkezésre álló keretösszeget, a
támogathatók körét. A pályázati kiírás fentieken túl minden részletes eljárásrendet tartalmaz, ezzel megteremti
az egységesség elvét.
A Környezetvédelmi Alap Dan Zugi Egyesület elszámolásáról, elfogadásáról való döntés a Képviselő
testület hatáskörébe tartozó újra tárgyalást igényel.
KOR-006-19 pályázati azonosítóval ellátott Támogatott elszámolása nem felel meg a Támogatási szerződésben
foglalt/vállat pályázati cél megvalósításának. A Támogatott az Egyesületet ért adminisztrációs hibákra, rossz
időjárásra, önerő hiányára is hivatkozik. Lehetőség lett volna szerződésmódosításra, amivel a Támogatott nem élt.
Javaslom az elszámolást tárgyalja meg a Képviselő testület és hozzon döntést a lehetséges megoldásra
vonatkozóan, az elszámolás ebben a formában nem fogadható el az önrész elszámolásának szabályozásbeli
hiányára tekintettel.
A támogatott szervezetek a támogatási megállapodásban foglaltak szerint elszámoltak. Az elszámolási
kötelezettséget a meghatározott formanyomtatványon teljesítették.
A pályázati elszámolások (egy kivétellel) határidőben megtörténtek. Több emlékeztető került publikálásra,
hogy mindez így legyen.
Ismétlődő és visszatérő jelleggel fordul elő támogatás elszámolása során, hogy a számlaösszesítőhöz csatolt
mellékletek alaki követelménye nem minden esetben felel meg a szabályozás ellenére. A leggyakrabban
előforduló hiányosságok:
 A pénzügyi teljesítést igazoló bizonylat több esetben lemaradt. Erre hiánypótlásban van lehetőség de,
plusz munkát ad az ügyintézőnek.
 A pénzügyi elszámoláshoz beküldött számviteli bizonylat másolatok nem kerültek sorszámozásra a
számlaösszesítő sorrendjével megegyezően, ami nehezítette az ellenőrzést.
 A fénymásolatban csatolt számlák, bizonylatok másolása több esetben gyenge minőségű, olykor
olvashatatlan.
 Nem szerepel a támogatható kiadások között a bankköltség
 Az utas lista több elszámolás során "lemaradt", annak ellenére, hogy azt is mellékelni kell.
Nagyobb odafigyeléssel a fenti hibák, hiányosságok javíthatók.
A hiánypótlás beérkezését követően kerül döntés a beszámoló elfogadásáról esetleg egyéb döntésről.
A cél jelleggel nyújtott támogatások "szereplői" között jó munkakapcsolat alakult ki a pályázat befogadásától
az elszámolásig.
Összességében a pályázat benyújtásától az elszámolásig jónak értékeltem a folyamatot.
Dévaványa, 2020. február 12
Szűcsné Horváth Margit
Belső ellenőr
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Szűcsné Horváth Margit belső ellenőr
5510 Dévaványa,Dobó utca 9 sz.
Tel.:30/4108422
Email:szucsnehm@gmail.com

Záradék

A jelentés egy példányát átvettem. Tudomásul veszem, hogy az abban foglalt megállapításokra a költségvetési
szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011.(XII.31.) kormányrendelet 42. § (2)
bekezdésében foglaltak értelmében 8 napon belül észrevételt tehetek.
Észrevételeimet Szűcsné Horváth Margit belső ellenőr részére 5510 Dévaványa, Dobó u. 9 szám alá kell
megküldeni.
Felhívom a figyelmét, hogy az észrevételre biztosított határidő elmulasztását egyetértésnek tekintem.

Dévaványa, 2020. február 12

Toldi Balázs
polgármester

Pap-Szabó Katalin
jegyző
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Projekt adatok
S.sz.

Pályázó

Projekt
időtartama

Résztvevők

Mellékletek
Cél

Megítélt
támogatás

Elszámolt
összeg

1.

Gyomaendrőd Város Tűzoltó 2019‐01‐01‐tól
40
Tűzoltó Egyesület Működési
500000
508003
2019‐12‐31‐ig
támogatása
Egyesület
Képviseli: Márjalaki József
Pályázat azon.: CIV‐001‐19
Szakmai beszámoló: AZ egyesület az előző évekhez hasonlóan most us igyekezett az Önkormányzati tűzoltóság munkáját
segíteni. Tagjaink folyamatosan részt vettek a vonulásokban. Lehetőséghez mérten igyekeztünk az eszközöket, felszereléseket
bővíteni.Működési területünkön működő önkormányzati rendezvényeken megjelentünk.
Belső ellenőr megállapításai:

2.

Színfolt Mazsorett
Táncegyesület
Képviseli: Hunya Jolán
Pályázat azon.: CIV‐002‐19

2019‐01‐01‐tól
2019‐12‐31‐ig

25

Szak
mai
besz
ámo
ló
Igen

Szá
mla
össz
esítő

Pü.
bizo
nyla
tok

Igen Igen

A versenyeken,
400000
407550
Igen Igen Igen
fesztiválokon való részvétel.
A mazsorett sport
népszerűsítése, tehetséges
táncosok támogatása,
felzárkóztatás.
Gyomaendrőd kulturális
palettájának színesítése.
Szakmai beszámoló: Civil pályázat, Színfolt Mazsorett TáncegyesületTisztelt Elnök asszony! Tisztelt Bizottsági tagok!A Színfolt
Mazsorett Táncegyesület 1994‐ben alakult.Célja: A mazsorett korcsoportok létszámának megtartása, a gyermekek
mozgáskultúrájának fejlesztése, szinten tartása, illetve; felzárkóztatás, tehetséggondozás. Mozgásban összehangolt, változatos
koreográfiák alkotása, színvonalas produkciók létrehozása. A mazsorett – tánc népszerűsítése, fellépési lehetőségek széles körű
kihasználása, tehetséges mazsorettek támogatása, versenyeken, fesztiválokon való részvétel és eredményes szereplés.
Kiemelten: Gyomaendrőd kulturális palettájának gazdagítása. A mazsorettek alkotó energiájának felszabadítása, a közösségért
tevékenykedő ember aktivitásának támogatása. Versenyeken, fellépéseken a táncosokat sikerélmény éri, amely nagyon
pozitívan, ösztönzőleg hat rájuk a további próbák, fellépések, versenyzések alkalmával. Legfontosabb törekvés, a mazsorett –
táncosok létszámának megtartása mellett, hogy szakmailag biztosítsuk a mazsorett oktatók továbbképzését elméletben és
gyakorlatban egyaránt. A próbákon egyre többfajta táncot és koreográfiát tanulnak meg a táncosok, ma már egy órás műsor

programunk van. Jönnek sorban a felkérések, fesztiválok, versenyek, amelyek népszerűsítik a mazsorett – táncot, szórakoztatják
a közönséget, példa értékűen együttműködünk más civil szervezetekkel, pl: szarvasi Rezes banda, gyulai Big – Band, nyírbátori
mazsorettek, orosházi mazsorettek, gyomaendrődi civil szervezetek…stbA Színfolt Mazsorett Táncegyesület a 2019‐es évben a
következő versenyeken, továbbképzéseken vett rész:‐ 2019. február 2‐3. továbbképzés, bírói szeminárium Maglód‐ 2019.
március 23. tavaszi verseny, Püspökladány‐ 2019. február, Szolnok, mazsorett verseny‐ 2019. Mazsorettsport Európa Bajnokság
versenyzés, Győr:‐ 2019. április, Siófok, Vándorkupa verseny‐ 2019. május, Arad nemzetközi mazsorett verseny.
Belső ellenőr megállapításai:

3.

Suttyomba Közhasznú
2019‐01‐01‐tól
10
A Suttyomba Alapítvány
310000
310870
Igen Igen Igen
Alapítvány
2019‐12‐31‐ig
tárgyi eszköz állományának
Képviseli: Szujó Zsolt
fejlesztése
Pályázat azon.: CIV‐004‐19
Szakmai beszámoló: Alapítványunk az önkormányati civil alap támogatást tárgyi eszközök beszerzésére igényelte. A
támogatásból egy olyan házi stúdió felépítésébe kívántunk belekezdeni, amelynek segítségével saját felvételeink elkészítését és
gyűjtéseink kiadását tudjuk egyszerűbben és olcsóbban megvalósítani. Ennek érdekében a támogatásból egy nagy teljesítményű
asztali számítógép beszerzését valósítottuk meg.A stúdió kialakításának ez az első lépése, amelyhez még további eszközök
beszerzését tervezzük egyéb pályázatok és saját erő felhasználásával.
Belső ellenőr megállapításai:

4.

Gyomaendrődi Zenebarátok 2019‐01‐01‐tól
Kamarakórus Alapítvány
2019‐12‐31‐ig
Képviseli: Holubné Hunya
Anikó
Pályázat azon.: CIV‐005‐19

25

A kórus által szervezett
860000
860000
Igen Igen Igen
programok eredeményes
megvalósításához, valamint
‐ egyéb felkéréseknek
eleget téve ‐ további
kulturális eseményeken való
részvételhez kapcsolódó
költségek fedezésére
támogatás elnyerése.
Szakmai beszámoló: Jelen pályázati támogatás fő célja a kórus működési feltételeinek javítása ‐ az általa szervezett kulturális
programok meghívóinak, plakátjainak nyomtatási, illetve az egyes fellépésekhez kapcsolódó egyéb szolgáltatási költségek
(utazás, vendégkórus étkezéséhez, elszállásolásához kapcsolódó költségek) biztosítása volt.A Gyomaendrődi Zenebarátok
Kamarakórus pályázati időszakban megvalósított programjai és fellépései:1) 2019. április 14. ‐ közreműködés az endrődi Szent

Imre katolikus templom virágvasárnapi miséjén;2) 2019. április 26. ‐ fellépés a &quot;Gyomaendrőd szeretlek!&quot; című
program keretében;3) 2019. május 26. ‐ fellépés a Hősök Napja alkalmából szervezett ünnepi műsoron;4) 2019. június 27‐30. ‐
Gyomaendrőd németországi testvérvárosának, Schöneck kórusának vendégül látása;5) 2019. október 09. ‐ ünnepi hangverseny
szervezése a Kállai Ferenc Alapfokú Művészeti Iskolával a Zene Világnapja alkalmából;6) 2019. november 09. ‐ közreműködés a
Szent Imre katolikus templom Imre‐napi búcsúján7) 2019. december 4. ‐ fellépés a Gyomaendrődi Járási Hivatlaban, koncert
&quot;Adventi dallamok&quot; címmel7) 2019. december 21. ‐ hagyományos karácsonyi koncert szervezése az endrődi Szent
Imre katolikus templombanJelen pályázati támogatással a kórus működési feltételeit sikerült javítani, ezáltal közösségi
tevékenységeit tökéketesíteni és a kóruséneklés társadalmi presztízsének, közönségkapcsolatainak támogatottságát
megerősíteni.Köszönjük szépen!
Belső ellenőr megállapításai:

5.

Körösmenti Táncegyüttes
Alapítvány
Képviseli: Dezsőné Rau
Katalin
Pályázat azon.: CIV‐006‐19

2019‐01‐01‐tól
2019‐12‐31‐ig

850

A Körösmenti Táncegyüttes
850000
850000
Igen Igen Igen
működési feltételeinek
biztosíta, az együttes
honlapjának
újraszerkesztése, frissítése,
kiadvány (szórólap)
készítése, a hozzá
kapcsolódó fotó és nyomdai
munkálatok feladatainak
ellátásával.
Szakmai beszámoló: A Körösmenti Táncegyüttes 2019. évben is aktív résztvevője volt Gyomaendrőd város kulturális életének.
Műsoraival, fellépéseivel, saját programjaival hozzájárult a népi hagyományok, a néptánc megőrzéséhez, átörökítéséhez, a
szabadidő hasznos eltöltéséhez. Tette mindezt hittel, elkötelezettséggel és örömmel, hiszen az együttes és csoportjainak
összetartó ereje, közösségformáló és közösségépítő szerepe évek óta településünk népességmegőrző hatásához is hozzájárul.
Nagy elismerés a Körösmenti Táncegyüttes részére a települési és megyei értéktárba való felvétel. Ezt az elismerést szerettük
volna megköszönni. A támogatás keretében az együttes angol és magyar nyelvű szórólapokat készítetett, megújította
weboldalát, plakátalapokat hozott létre rendezvényei népszerűsítéséhez. Célunk az volt, hogy a települési és megyei kulturális
örökség részét képező táncegyüttest minőségi kiadvány keretében minél többfelé megismerjék, öregbítve ezzel városunk
hírnevét. Az együttes műhelymunkája az elmúlt éveknek megfelelően több csoportban, az óvodától egészen a felnőttoktatásig
bezárólag heti rendszerességgel megvalósult. Az év végi bemutatók teltházas előadásai alkalmával látványos igazán a csoportok
fejlődése, a folyamatosan megújuló koreográfiák, melyek a magyar tájegységek kimeríthetetlen tánckincseink gazdagságát
tükrözik. A családi hagyományőrző rendezvények továbbra is töretlen népszerűségnek örvendenek, így a régi programokat

megtartva, új, a népi hagyományok felelevenítését szolgáló családi rendezvények bevezetését is tervezzük.A Körösmenti
Táncegyüttes ezúton fejezi ki köszönetét Gyomaendrőd Város Képviselő‐testülete részéré a támogatás megítéléséért, az
együttes munkájának, programjainak támogatásáért.
Belső ellenőr megállapításai:

6.

HALLHATÓ HANG
2019‐01‐01‐tól
7
Fiatal tehetségek
550000
550000
Igen Igen Igen
ALAPÍTVÁNY
2019‐12‐31‐ig
felkutatása és toborzása
Képviseli: HEVESI NAGY
ANIKÓ
Pályázat azon.: CIV‐007‐19
Szakmai beszámoló: 550 000 Ft önkormányzati támogatás (Civil alap) felhasználása: Megvalósított szakmai program: A Hallható
Hang Alapítvány művészeti rendezvényeivel a 2019‐es évben is sokrétű lehetőséget teremtett a kulturált szórakozásra és a
szabadidő hasznos eltöltésére a gyomaendrődiek számára. Programjait a műfaji sokszínűség, esztétikai igényesség, valamint
vendégművészek rendszeres szerepeltetése jellemezte. Az alapítvány kulturális tevékenységén túl a 2019‐es évben is kiemelt
célként tekintett a tehetséggondozásra, az ifjúság művészeti tevékenységének támogatására. Ennek érdekében ‐
hagyományteremtő szándékkal ‐ először rendezte meg Klasszikus Gitárversenyét a 7–22 éves korosztályú, Békés megyei
gyerekek és fiatalok számára, melyre a megye városaiból 43 gitáros növendék érkezett Gyomaendrődre. A tehetségígéretek
felfedezését célul kitűző rendezvény Gyomaendrőd hírnevének gazdagítását is elősegítette. A Pop Art és Andy Warhol ‐
Képzőművészeti verseny 2019.május 20 ‐ 25. között zajlott, melyen 10‐18 éves gyerekek vettek részt. Továbbá az alapítvány éves
szakmai munkájának részét képezték a gyerekkoncertek, workshopok és a tanulmányi kirándulások szervezési feladatai is.A
kölcsönös együttműködés jegyében továbbra is segítette más gyomaendrődi szervezetek, intézmények rendezvényeinek
megvalósítását hangszeres fellépők közreműködésével, képzőművészeti szakmai tanácsadással, kiegészítő programok
biztosításával, hangszerkölcsönzéssel (nevelési‐oktatási intézmények, idősek otthonai, városi képtár stb.). Az alapítvány a 2019.
január 1. és 2019. december 31. közé eső időszakban a következő programok érdekében használta fel az Önkormányzat pályázati
forrását:1.
„Tavaszi Zsongás” Koncert – 2019. április 06.2. I. Békés Megyei Klasszikus Gitárverseny – 2019. április 12.3.
Húsvéti, gyermeknapi workshopok költségei ‐ különböző rendezvényeken, közösségi alkalmakon a résztvevők különböző
kézműves technikákkal ismerkedhettek.4.
Andy Warhol: kiállítás‐látogatás a Munkácsy Mihály Múzeumban
Belső ellenőr megállapításai:

7.

Közalapítvány Gyomaendrőd 2019‐01‐01‐tól
Város Közgyűjteményeiért
2019‐12‐31‐ig
Képviseli: Megyeriné Csapó

1533

Gyomaendrőd, Kossuth út
11. szám alatti Vidovszky
Béla Helytörténeti

1540000

1540000

Igen Igen Igen

Ildikó
Pályázat azon.: CIV‐010‐19

Gyűjtemény működési
költségére fedezet
biztosítása, továbbá a
szakmai működésének
biztosításához fedezet.
Szakmai beszámoló: 6 kiállítás valósult meg. Tárgyköre: „Hazatértünk”‐ gyomaendrődi kötődésű képzőművészeti kiállítás sorozat.
Április 3.‐május 3‐ig Murányi Teréz és Kolarovszki Zoltán közös tárlata, május 11. – június 15‐ig E. Szabó Zoltán városunknak
ajándékozott festményeiből és grafikáiból, június 22. – augusztus 5‐ig, Vidovszky Béla, Corini Margit Holló László, Illéssy Péter
képei és Pásztor János szobraiból, augusztus 8. – szeptember 20‐ig a Pásztor János 20 köztéri szobráról készült nagyméretű fotók
kiállítása, a XXI. Gyomaendrődi Őszi Tárlaton 20 helyi alkotó munkáit láthattuk, végül november 5. – november 30‐ig Kiszely
Lajosné, született: Kis Kováts Viktória, városunknak ajándékozott festményhagyatéka. Június 22‐én, a Múzeumok Éjszakája
országos programhoz csatlakozva 22.00 óráig fogadtuk a nagyszámú közönséget játékos, képzőművészeti tárgyú feladatokkal, s
jutalmakkal.Kis híján duplájára, 1533 főre nőtt a látogatottság 2018‐hoz képest. Mindezek mellett jelen elszámolásban a
tervezett rezsi költségeket, egyéb szolgáltatásokat: tisztítószerek, reprezentáció, telefondíj, bankköltség, virág a vendég
művészeknek, a könyvelési díj, műtárgyak szállítása, kiállítás rendezés, a Múzeumok Éjszakája program során szakmai segítők
megbízási díját, a takarítás, udvarrendezés díjait számoltuk el. Az udvari bokrok és sövények kezeléséhez vásároltunk egy
sövényvágót. Egy előre nem tervezett, a Szépművészeti Múzeumtól kölcsönzött festmény és szobrok állapotának váratlan
ellenőrzése, fotózása, dokumentálása, s a kölcsönzési díj került leszámlázásra. Kiküldetési költségek is felvetődtek a kiállítandó
művek válogatása kapcsán, a művészekkel való egyeztetéskor, a Békéscsabán készült meghívók szállításai kapcsán, a megnyitón
megjelenő vidéki művész költsége, pályázati ügyintézés során, amelyeket a TOP‐ pályázatban nem tudtunk elszámolni. A
tervezett festményvásárlásra, anyagiak híján tárgyévben nem került sor.A további minőségi és mennyiségi fenntarthatóság csak
a bevétel növekedésével érhető el.
Belső ellenőr megállapításai:

8.

OMart Kulturális Műhely
Egyesület
Képviseli: Molnár Albert
Pályázat azon.: CIV‐011‐19

2019‐01‐01‐tól
2019‐12‐31‐ig

380

Az OMart Kulturális Műhely
240000
240183
rendezvényeinek és
rezsiköltségeinek
támogatása. A Tűzmenedék
együttes fellépéseinek és
utazási költségeinek
támogatása.
Szakmai beszámoló: A programtervezet megvalósítása:2019. január 25. A magyar kultúra napja alkalmából a győri Hangraforgó
együttes verskoncertje &quot;Vannak vidékek
legbelül&quot; címmel. Közreműködött:

Igen Igen Igen

Cserenyecz Éva, Polányi Éva, Vaszkó Ildikó.
Gyönyörű kiállítás nyílt ezen az estén Kóra Judit Kányádi
Sándor verseihez készített illusztrációiból. 2019.február 15. Berzeviczi Zoltán gitáros‐énekes, dalszerző Ladányi Mihály estje
&quot;A szépség huligánja&quot; címmel.
Közreműködött: Fehér József
Kiállítás: Kóra Judit illusztrációi2019.április 12. A költészet napja tiszteletére a budapesti Strófa trió verskoncertje
&quot;Időmarasztaló&quot; címmel.
Kiállítás: Kóra Judit Kányádi Sándor verseihez készített
illusztrációi2019.május16. Petrőczi Éva Ida és Gyula című kötetének bemutatója. Közreműködött: Oláh Gizella
Kiállítás: Oláh Tamás fotói &quot; Utolsó mentsvár&quot; címmel.2019. május 31. A Tűzmenedék együttes verskoncertje
Tútkevén a Magyar Kultúra Lovagjainak nemzetközi
találkozóján.2019.szeptember 21. A
Tűzmenedék együttes verskoncertje Budapesten a Ferencvárosi Művelődési Központban a
Strófa Klubban.2019.november 15. A Járdasziget verséneklő együttes verskoncertje &quot; Palackposta a járdaszigetről&quot;
címmel.2019. december.13. &quot; A táltos bolond&quot; című könyvét Kozma Szilárd mutatta be.
Kiállítás: &quot; Nagyanyáink ruhái&quot; A Tűzmenedék együttes és a Gyomaendrődi Zenebarátok kamarakórus próbáinak
helyt adott műhely ez évben is.
Belső ellenőr megállapításai:

Projekt adatok
S.sz.

Pályázó

Projekt
időtartama

Résztvevők

Mellékletek
Cél

Megítélt
támogatás

Elszámolt
összeg

Szak
mai
besz
ámo
ló
Igen

Szá
mla
össz
esítő

Pü.
bizo
nyla
tok

1.

Mozgáskorlátozottak és
2019‐01‐01‐tól
87
Mozgáskorlátozottak
50000
50000
Hadirokkantak
2019‐12‐31‐ig
Gyomaendrődi napja
Gyomaendrődi Egyesülete
Képviseli: Gugolya Jánosné
Gyomaendrőd Hősök u.
Pályázat azon.: IFA‐001‐19
Szakmai beszámoló: 2019‐ben ismét megrendeztük a Mozgáskorlátozottak Gyomaendrődi Napját.A rendezvényen tagjaink,azok
családtagjai barátai vettek részt.A rendezvényen megtisztelt minket jelenlétével a MEOSZ főtitkára.Elfogadta meghívásunkat a
Mozgáskorlátozottak Csorvási Egyesülete,a Szarvasi Nyugdíjas Érdekvédelmi Egyesület,a Mozgáskorlátozottak Békés Megyei
Egyesülete is.Vendégeinket egy rövid műsorral szórakoztattuk /vers,próza,akrobatikus tánc/.Délben a már hagyományos
gulyáslevessel vendégeltük meg a résztvevőket.A hangulatot nosztalgia diszkó zene fokozta.Támogatóinknak egy kerámia
emléktárggyal köszöntük meg segítségüket.Gyógyászati segédeszközöket mutattunk be.Az érdeklődők tájékoztatást kaptak az
eszközök beszerzési lehetőségeiról.Vidéki vendégeinket tájékoztattuk Gyomaendrőd nevezetességeiről,a mozgáskorlátozottak
által igénybe vehető kedvezményekről pl.:Fürdő,Képtár.Résztvevőink megnézték a Képtár kiállítását,a Kner Nyomda
Múzeumot.Vidéki vendégeink a rendezvény után még a Liget Fürdőben töltöttek néhány órát.Úgy érezzük a rendezvény elérte
célját és segített a sérült emberek elfogadásában.Az Önkormányzati pályázaton nyert támogatást a rendezvény kiadásaira
fordítottuk.
Belső ellenőr megállapításai:

2.

Suttyomba Közhasznú
2019‐01‐01‐tól
150
Népművészeti program
550000
550000
Igen Igen Igen
Alapítvány
2019‐12‐31‐ig
megvalósítása
Képviseli: Szujó Zsolt
Gyomaendrődön
Pályázat azon.: IFA‐002‐19
Szakmai beszámoló: Alapítványunk az önkormányati idegenforgalmi alap támogatást a 2019. június 22.‐én megrendezésre került
népművészeti napra használta fel. A népművészeti nap keretében valósult meg a XVIII. Suttyomba Népzenei Fesztivál is, ahol

Igen Igen

népzenei együttesek koncertjei és táncházi programok kerültek megtartásra. A rendezvényen a helyi néptáncegyüttes táncosai
és számos vidékről érkezett népzenét és néptáncot kedvelő ember fordult meg. A program jól illeszkedett a városi endezvények
sorába.
Belső ellenőr megállapításai:

3.

SALLAINÉ SOCZÓ ANIKÓ
Képviseli: SALLAINÉ SOCZÓ
ANIKÓ
Pályázat azon.: IFA‐003‐19

2019‐07‐27‐tól
2019‐07‐27‐ig

824

II.TURBÓ
100000
100000
Igen Igen Igen
FESZTIVÁL.MINDEN AMI
TURBÓ
MEGRENDEZÉSE,LEBONYOLÍ
TÁSA
Szakmai beszámoló: OLYAN GÉPEK,BERENDEZÉSEKBEMUTATÁSA,AMELLYEL A FELNŐTTEK ÉS GYEREKEK RITKÁBBAN
TALÁLKOZNAK A MINDENNAPI ÉLETBEN.EZEK A VETERÁN‐ÉS MODERNEBB TRAKTOROK, MUNKAGÉPEK.A RENDEZVÉNYEN A
GÉPEKKEL ÜGYESSÉGI VERSENYEN IS RÉSZTVEHETNEK A RÉSZTVEVŐK.
Belső ellenőr megállapításai:

4.

Rózsahegyi Iskola Diákjaiért 2019‐01‐01‐tól
1000
XVII. Bogrács Napja
500000
501371
Igen Igen Igen
Alapítvány
2019‐12‐31‐ig
Öregszőlőben 2019. június
Képviseli: Szedlák Réka
8‐án.
Pályázat azon.: IFA‐004‐19
Szakmai beszámoló: Beszámoló a 2019.június 8‐án megrendezésre került XVII. Bogrács napjáról.2019. június 8‐án immár 17.
alkalommal került megrendezésre Öregszőlőben a Bogrács napja paprikáskrumpli főzőverseny, futóversennyel egybekötve. A
főzőversenyen ismét három kategóriában mérhették össze a versenyzők a tudásukat. Paprikáskrumpli, pörkölt és egyéb
kategóriában. A résztvevők között baráti társaságok, munkahelyi kollektvák valamint családi csapatok vettek részt. Valamint
számos érdeklődő látogatott ki a programok kedvéért. A rendezvényt ezúttal is Toldi Balázs polgármester nyitotta meg. Egész
nap változatos programok várták az idelátógatókat, felnőtteket, gyermekeket egyaránt. Az elkészült ételeket három tagú,
mesterszakács által vezetett zsűri értékelte.Részletes program:‐ Toldi Balázs polgármester megnyitója‐ gyermek futóverseny
eredményhirdetése‐ Tulipános Óvoda műsora‐ felnőtt futóverseny eredményhirdetése‐ Barátság Klub ének műsora‐ délben
&quot;Jó ebédhez szól a nóta&quot; a Mraucsik‐Timár duó előadásában‐ a Körösmenti Táncegyüttes műsora színesítette a
délutánt‐ a sztárvendég Tarnai Kiss László nótaénekes volt‐ a főzőverseny eredményhirdetése után tombolahúzás, majd a másik
szárvendégünk, a Balance Band tagjai szórakoztatták a vendégeket.Egész napos programjaink: légvár, kirakodóvásár, óriás légvár,
lufihajtogatás. A Szarvasi Veterán Baráti kör mezőgazdasági gépeinek bemutatója. Idén első alkalommal ügyintézési lehetősége is
volt az idelátogatóknak a kitelepült Kormányablak Busznak köszönhetően.

Belső ellenőr megállapításai:

5.

Dél‐Alföld‐Európai Unió
2019‐01‐01‐tól
Gazd,Kult,Okt,Int,Együttműk 2019‐12‐31‐ig
ödést Koordináló Egyesület
Képviseli: Davidovics László
Pályázat azon.: IFA‐005‐19

6.

Galamb‐ és Kisállattenyésztő 2019‐09‐01‐tól
150
Magyar autosex tyúkgalamb
130000
130000
Igen Igen Igen
Egyesület 243. sz.
2019‐10‐30‐ig
fiatal galamb kiállítás
Gyomaendrőd
rendezés
Képviseli: Knapcsek Lajos
Pályázat azon.: IFA‐006‐19
Szakmai beszámoló: A fenti pályázat elnyerésével tudtuk megrendezni 2019. október 19‐én a Körös Látogató Központban a
Magyar autosex tyúkgalamb fiatal kiállítását. 40 egyed került bemutatásra, melyek 2019. évi fiatal galambok. A galambhús
termelésbe bevonható fajta, a tojásból kikelve megállapítható az állat ivara. Hímek teste sima, a tojóké pelyhes. A Kiállítást vidéki
érdeklődők is megtekintették. Gyerekek részére lehetőséget biztosítottunk az állatok simogatására.
Belső ellenőr megállapításai:

40

A Gyomaendrődi Szakképző
50000
84150
Igen Igen Igen
Iskola diákjai és az
intézménnyel
cserepartnerségben álló
lengyel,francia
intézményekből szakmai
gyakorlatukat itt töltő
diákoknak közös
kulturális,túrisztikai
programok megvalósítása
Szakmai beszámoló: 2019 évben több diákcsoport érkezett hozzánk szakmai gyakorlatra.Közösen gyarapítják intézményünk
tanulóival agroturisztikai tudásukat, fejlesztik az eddig elsajátított nyelvi ismereteiket és a munka,illetve tanulás után
ismerkednek településünk látnivalóival. Programokat szervezünk, hogy minél több ismeretet,élményt vigyenek
hazájukba,családjukba. Közkedvelt számukra a Liget Fürdő, ahová minden alkalommal belépőlet vásárolunk Nekik.Ez évben is
folytattuk ezt a hagyományt. Az egyesületnek megítélt pályázati támogatást így használtuk fel. Köszönjük.
Belső ellenőr megállapításai:

7.

2019‐01‐01‐tól
25
NÉPI ŐSI HAGYOMÁNYOK
70000
70000
Igen Igen Igen
SZABAD MADÁR DOBKÖR
2019‐12‐31‐ig
ÁPOLÁSA, ŐSI DALOK
EGYESÜLET
Képviseli: NÉMETHNÉ
TOVÁBBADÁSA AZ IFJABB
NEMZEDÉKNEK.
PORUBCSÁNSZKI MÁRIA
Pályázat azon.: IFA‐007‐19
Szakmai beszámoló: Az egészségmegőrző napon a Szent Antal Népházban ősi gyógymódokkal, gyógynövényekkel, kristályokkal
és egyéb ehhez kapcsolódó programokkal készülünk a vendégeinknek. Ezen a napon helyet kap a gyógyítások, jóga dobbal
gyógyítás és kristálygyógyítás bemutatása, valamint a kézműves termékek és kristályok árusítása. A magyarság ősi hitvilága talán
nem is tudatosan, de hatékonyan használta azokat a gyógyító technikákat, amellyel például elűzték a fáradtságot és természetes
módon tartották meg egészségüket. Ősi gyógymódjaink a növények mellett a ráolvasás, az ima, fohász, hang, zene,
csontkovácsolás, masszázs hő meleg és méz mind helyet kaptak az orvoslásban. Ennek megfelelően a mi programunk is
betekintést nyújt a különböző technikákba.
Belső ellenőr megállapításai:

8.

Halgasztronómiai Egyesület
Képviseli: Jenei László
Pályázat azon.: IFA‐008‐19

2019‐01‐01‐tól
2019‐12‐31‐ig

24

Városunk szinvonalas
250000
257238
Igen Igen Igen
bemutatása ‐ táblák és
prospektusok felhasználása
révén ‐ országos
rendezvényeken, valamint
halételek, tájjellegű
bemutatása az
önkormányzat által is
támogatott rendezvényeken
Szakmai beszámoló: Egyesületünk eredeti célkitűzése a pénzügyi lehetőségektől függően 3 helyi és 1 vidéki rendezvényen való
részvétel volt. Az Önkormányzat mint legnagyobb szponzorunk mellett a Liget Fürdő mint második legnagyobb támogató
rendezvényeit választottuk: Illetve, az Öregszöllői rendezvényen való részvételt.Vidéki rendezvények közül pedig a Karcagi
Birkafőző Fesztivált, mivel marketing szempontból ezt gondoljukm leghatékonyabbnak.A helyi Nemzetközi Halfőző Versenyen
való részvételünket kiemelten fontosnak tekintettük.Legnagyobb sikerünket a Nemzetközi Halfőző Versenyen értük el, miénk lett
a vándordíj. A Liget Fürdőben hal‐vad kategóriában első helyezezésnek örülhettünk.Külön ki lehet emelni azt az érdeklődést, ami
főzőhelyünkkel kapcsolatban megnyilvánult, többeknek biztosítottunk kóstolási lehetőséget, halétel receptjeinket, a fürdő
prospektusait nagy számban elvitték a rendezvény látogatói.Mind a három helyi versenyen 3 csapattal, vagy 3 féle étel főzésével
igyekeztünk emelni a versenyek színvonalát.Gyakorlatilag minden tagunk ‐ a vidékiek is ‐ részt vett a rendezvényeken, vállalva az
előkészítés, a lebonyolítás valamint a eszközök ki és beszállításának munkálatait. Csapataink a versenyeken az elvárásoknak

megfelelően szerepeltek, a következő eredményeket értük el:Összegezve az évet, figyelembe véve az Önkormányzat jelentős
támogatását, kitűzött céljaink teljesültek.
Belső ellenőr megállapításai:

9.

350000
426065
Igen Igen Igen
Gyomaendrődi Üdültetési
2019‐01‐01‐tól
2000
XI. Gyomaendrődi
2019‐12‐31‐ig
Disznótoros Tímár János
Szövetség Turisztikai
Egyesület
Böllérpálinka Emlékverseny
Képviseli: Gera Krisztián
‐ hagyományőrző
Pályázat azon.: IFA‐010‐19
rendezvény megszervezése
Szakmai beszámoló: A Gyomaendrődi Üdültetési Szövetség Turisztikai Egyesület saját erőből és kezdeményezésre 2009 óta
szervezi a Disznótoros és Böllérpálinka Versenyt, mely a vidéki életmód és hagyományőrzés kiemelkedő helyi attrakciója és jól
illeszkedik a szintén városunkban megrendezésre kerülő Sajt‐és Túrófesztivál(április) és a Halászléfőző Verseny (augusztus)
gyomaendrődi hagyományaihoz. Amíg a Nemzetközi Sajt‐és Túrófesztivál Gyomaendrőd szezonnyitó rendezvénye, addig a
Disznótoros és Böllérpálinka Verseny a város turisztikai szezonzáró rendezvénye.Egyesületünk célja a nagyapáinktól tanult
disznótoros hagyományok, gasztronómiai élmények újra élése, és gyermekeinknek való átadása. Éppen ezért a rendezvény egyik
legnépszerűbb eseménye a hagyományos disznóvágás bemutatása. A rendezvényre nevező csapatok sült kolbász és egyéb
disznótoros ételek kategóriában versenyeznek egymással. A 2019‐es évben számos új helyi‐és vidéki csapat jelentkezett a
versenyre. A gondtalan versenyhez minden csapat részére biztosítottuk a feldolgozáshoz szükséges helyet, asztalokat, padokat,
igény szerint sátrat, illetve a víz és áramvételi lehetőséget. A csapatok versengése kiváló alkalom a kapcsolatok építésére a
közösségbe való tartozás erősítésére. A projekt célja a parasztháztartások egyik legnépszerűbb tradíciójának, a disznóvágásnak a
sertés hagyományos feldolgozásának a megőrzése. A résztvevőknek a rendezvény szakmai szempontból egymásra épülő
tevékenysége bemutatja a háztáji haszonállat feldolgozását, a megélhetés, öngondoskodás, hagyománytisztelet táplálkozási
lehetőségeit is középpontba állítja. A rendezvényen megjelentek a termelők is, akik sertés portékáikat mutatták be, kóstoltatták
és árusították a rendezvényre érkező érdeklődőknek, valamint a rendezvény hangulatához illő mulatós zene szórakoztatta a
látogatókat.A gyermekek részére többek között ÖKO játszóházat is biztosítottunk.
Belső ellenőr megállapításai:

10.

EMBERI ÖSSZEFOGÁSSAL A
KÖRNYEZETÉRT
TERMÉSZETÉRT EGYESÜLET
Képviseli: NÉMETH‐FÁBIÁN
ÁGNES

2019‐01‐01‐tól
2019‐12‐31‐ig

8

A térségünkben élő nehéz
sorsú emberek
életkörülményeinek
javítása!

100000

100000

Igen Igen Igen

Pályázat azon.: IFA‐012‐19
Szakmai beszámoló: Egyesületünk az Emberi összefogással a környezetért, természetért civil szervezet melynek célja a működési
területé élő lakosság életfeltételeinek javítása, a vidékfejlesztés és a területfejlesztés, valamint a területfejlesztés társadalmi és
gazdasági szerepének erősítése. A helyszín az egyesület székhelyén, azaz a Bónom‐ zugi Holtág nyaralójában lesz. Itt tartjuk, az
oktatásokat itt biztosítjuk az étkezést és természetesen az állandó felnőtt felügyeletet a gyermekek számára. A szükséges
eszközökről, enni és innivalóról az egyesület gondoskodik. .2019 őszi szünetben rendeztük meg ez első rendezvényünket::
Természetjárás‐ délutáni piknik‐vetélkedőA programban résztvevőket egy természetjárás keretében megismertetjük a vidék,
növény és állatvilágával, illetve környezetvédelem fontosságával. A holtág partján tett séta remek alkalmat nyújt, hogy a
gyerekek játékos kötetlen beszélgetés mellett felfedezzék a tájegységre jellemző értékeket. Különböző játékos vetélkedőkkel
tarkítva, megtanulhatják, milyen nagy szerepe van a környezetvédelemnek, miként tudnak hozzájárulni, hogy a jövő generációi is
élvezni tudják ezeket az értékeket. A fárasztó séta és játék után sor kerül a délutáni piknikre. 4Minden évben szeretnénk további
ilyen rendezvényeket is létrehozni.
Belső ellenőr megállapításai:

11.

Értékek Megmentése a
2019‐01‐01‐tól
400
2019. augusztus 1‐4‐én
650000
850000
Igen Igen Igen
Jövőnek Alapítvány
2019‐12‐31‐ig
megrendezésre került a
Képviseli: Duzs Károly
Nemzetközi Bogártalálkozó
Pályázat azon.: IFA‐013‐19
megrendezése.
Szakmai beszámoló: 2019. augusztus 1. Csütörtök20.óra THE BLACKBYRDS élő Illés és Beatles show2019. augusztus 2. Péntek18
óra Szalonasütés
19 óra Feládozhatók élő koncert
20,30 óra Színfolt mazsorett táncegyesület műsora21 óra Monoton
Rock együttes
23 óra Laser disco Dj : Roósz Ádám2019. augusztus 3. Szombat10 óra Ünnepélyes megnyitó ‐ Toldi Balázs
polgármester
10,30 Ügyességi versenyek 11 óra Hintós városnézés18 óra BOGARAS FELVONULÁS 19,30 Támogatói jegy
sorsolás 21 óra Élő Gesarol Koncert 23 óra Leser discó2019. augusztus 4. Vasárnap10 óra Körös Fitt DSE tornász bemutató
10,30 Hencz Wresting bírkózó bemutató11 óra Ünnepélyes eredményhírdetés
Belső ellenőr megállapításai:

Projekt adatok
S.sz.

1.

Pályázó

Projekt
időtartama

Békés Megyei peresi‐holtág 2019‐01‐01‐tól
Természetvédelmi Egyesület 2019‐12‐31‐ig
Képviseli: Kertész Gábor
Pályázat azon.: KOR‐001‐19

Résztvevők

1

Mellékletek
Cél

Út építés karbantartás,l
javítás.

Megítélt
támogatás

Elszámolt
összeg

360000

550040

Szak
mai
besz
ámo
ló
Igen

Szá
mla
össz
esítő

Pü.
bizo
nyla
tok

Igen Igen

Szakmai beszámoló:
Egyesületünk a 2019‐as pályázati pénzt
továbbra is az utak karbantartására és javítására és tereprendezésre
fordította. Folytatódik az útkarbantartás, javítás, melyhez az Önkormányzat&quot; földút stabilizálás&quot; címen még 40 köbméter darált
betont biztosít, aminek a kiszállításáról sz Egyesület gondoskodik. A törmeléket a legkritikusabb helyeken használtuk és használjuk fel.
Belső ellenőr megállapításai:

2.

Bónom‐zug Vizéért Egyesület
Képviseli: Csapó László
Pályázat azon.: KOR‐002‐19

2019‐01‐01‐tól
2019‐12‐31‐ig

0

A Bónom‐zugi holtág
1000000
1477672
Igen
környezetvédelmi feladatainak
ellátása és a szükséges
környezetvédelmi
intézkedések végrehajtása
(iszaptalanítás, vízpótlás, ‐
csere, valamint ‐ kezelés), és a
holtág belső úthálózatának
javítása
Szakmai beszámoló: A 2019. évi Önkormányzati pályázat Környezetvédelmi alapjából elnyert 1.000.000 forintos pályázati összegből, valamint
társadalmi munkával sikerült tovább javítani a Bónom‐zug belső úthálózatának több szakaszát. Szintén ebből az összegből tudtuk
megvalósítani a Bónom‐zug belső útjai közötti összekötő szakasz javítását is. Ezzel a pályázati pénzzel tudtunk hozzájárulni a vízminőség
javítása érdekében a Gyomaendrőd viszonylatában elsőként 2017. évben elkezdett iszaptalanítással egybekötött vízminőség javító
tevékenység folytatásához is. Ez a folyamat egy költséges, de ugyanakkor hosszabb távú megoldás az évek óta problémát jelentő, egyre
vastagodó szerves anyag miatti iszapvastagság csökkentésére, és ezáltal a vízminőség javítására vonatkozóan.Bízunk abban, hogy a jövőben is
hasonló vagy nagyobb összegű támogatással tovább tudjuk javítani az üdülő övezet infrastrukturájának színvonalát.A Város és az Egyesület
vezetősége közötti kapcsolat jó, melyet fent kívánunk tartani a jövőben is, hiszen az Egyesület területén lévő ingatlanok után befizetett
ingatlanadóból és az itt eltöltött vendégéjszakák után fizetett idegenforgalmi adóból jelentős bevétele származik az Önkormányzatnak, amely

Igen Igen

egy jelentős részét az Egyesületen keresztül visszaforgatja a terület fejlesztésére. Ezen felül az itt eltöltött vendégek az így elérhetővé váló
infrastruktúrának köszönhetően viszik az országban a Bónom‐zug és így Gyomaendrőd Város hírnevét is, mely során beszélnek a tiszta
vízminőségről, a csendes és kulturált pihenési lehetőségről, és szerencsés holdállás esetében még a jó halfogásról is.
Belső ellenőr megállapításai:

3.

Kecsegészug Tájvédelmi és
2019‐01‐01‐tól
19
Kecsegészug belső utak
500000
729523
Igen
Horgász Egyesület
2019‐12‐31‐ig
javítása és karbantartása.
Képviseli: Kozma Imre
Ökológiai vízpótlás.
Pályázat azon.: KOR‐003‐19
Szakmai beszámoló: A Kecsegészugi belső utak javítására és karbantartására, valamint a holtág ökológiai vízfrissítésére 500.000,‐ forint
támogatást nyert egyesületünk melynek kiutalása 2019. október 30‐án megtörtént. A támogatás jelentős részét 454.883,‐ forintot a belső
utak javítására fordítottuk. Kisebb részét 45.117,‐ forintot ökológiai víz frissítésre fordítottunk.2019. november 08. és 14. között vásároltunk
74,62 tonna zúzott követ a dévaványai Szűcs Tibor vállalkozótól 568.604,‐ forint értékben, amit 2019. december 09‐én átutalással
kiegyenlítettünk. A zúzott kő értékét 20 %‐ban sajáterőből 80 %‐ban a támogatásból finanszíroztuk. 2019. november 16‐án a belső utak
javítására társadalmi munkát szerveztünk 16 fő tagunk részvételével. Ingyen kölcsön kaptunk egy rakodógépet melynek segítségével a
helyszínen leborított követ azokra a helyekre szállítottuk ahol a legszükségesebb volt az út javítása. Majd tagjaink kézi erővel lapátokkal,
gereblyékkel végezték el a zűzott kő elterítését és bedolgozását. A munka végeztével kiigazították az út szélét.Ökológiai vízpótláshoz 2019.
május 02‐án vásároltunk egy láncos emelőt 15.990 forint készpénzért. Az emelőre a szivattyú telepítéséhez van szüksége az egyesületnek.
2019. május és és augusztus folyamán összesen hat alkalommal vásároltunk készpénzért gázolajat melynek mennyisége 347,99 liter értéke
144.925,‐ forint. A gázolajat a szivattyú üzemeltetéséhez használtuk fel. Így a Hármas Körösből folyamatosan tudtunk vizet szivattyúzni a
holtágba. A szivattyú telepítését és üzemeltetését 3 fő tagunk végezte társadalmi munkában.
összes költség
saját erő
támogatás Útjavítás
568.604 Ft
113.721 Ft 20 %
454.883 Ft 80 %
Víz frissítés
160.915 Ft
115.798 Ft 70 %
45.117 Ft 30 %Össesen
729.519 Ft
229.519 Ft
500.000 FtA támogatásnak köszönhetően sikerült környezetünket renbe tenni és a hotág vizének állapotát megőrízni.
Belső ellenőr megállapításai:

4.

Peresi Holtág Környezetvédelmi 2019‐05‐15‐tól
22
Egyesület
2019‐06‐24‐ig
Képviseli: Fekete Lajos
Pályázat azon.: KOR‐004‐19
Szakmai beszámoló: Hrsz 1572‐16718‐ig útszakasz kátyúzása, javítása
Belső ellenőr megállapításai:

Meglévő út karbantartása

500000

625000

Igen Igen

Igen Igen Igen

5.

Dan Zugi Egyesület
2019‐05‐01‐tól
10
A Dan Zugi holtág útjainak
400000
500000
Igen
Képviseli: Szász Péter
2019‐09‐30‐ig
műköves kiépítése
Pályázat azon.: KOR‐006‐19
Szakmai beszámoló: A pályázatunkban tervezet utak nem lettek kiépítve a rossz időjárás és az út felázása miatt.A tagdíjak sem realizálódtak a
tervezett mértékben, ezért a 400.000 Ft támogatásból fizettük ki az előlegszámlát.A 2020‐as évben lesz a kőtörmelék leszállítva és az út
megcsinálva, ahogy az időjárás engedi.Kérem, hogy a támogatás kifizetését fogadják el, illetve az önerő elszámolásához az egyesületnél
jelentkező egyéb adminisztratív költségeket szíveskedjenek figyelembe venni és a fennmaradó önerő elszámolásától eltekinteni. Esetleges
megoldásként az idei 2020‐as évben az elmaradt 20% önerőt teljesíteni fogjuk utólag, a hiány összegét újabb töltőanyagra költjük, az út
javításának céljából.A 400.000 Ft‐os támogatást 2019.10. 17.‐én utalta át a Gyomaendrődi Önkormányzat. A késői átutalás a oka, a Gyulai
Törvényszék helytelen levelezési címet iktatott be, ezét semmilyen hivatalos levelet nem kaptunk meg. A pályázatunkban szereplő összeget,
csak az egyesületünk nullás papírja benyújtásával a NAV felé kaphattuk meg. ( Késve ) A késői átutalás és a rossz időjárási körülmények
miatt hiúsult meg az utak építése, csak az építésére szánt anyagot tudtuk megrendelni, leszámláztatni, 2019 12..20. dátummal.
Belső ellenőr megállapításai:

Igen Igen

6.

SIRATÓI KÖRNYEZETVÉDELMI
ÉS HORGÁSZ EGYESÜLET
Képviseli: Vandlik János
Pályázat azon.: KOR‐007‐19

Igen Igen

A Körösladányi műúttól a
500000
709364
Igen
siratói holtághoz vezető
kövesút javítása, kátyúzása (0
886 h.r.sz.), valamint a siratói
két belső kövesút kátyúzása
(016 904 h.r.sz. és 017 041
h.r.sz.).
Szakmai beszámoló: Egyesületünk 2019‐ben 500 000 Ft‐ot nyert az Önkormányzat Környezetvédelmi Alapjából ‐ 1 900 000 Ft‐ra Pályáztunk.
Tervezett, Ft
Tényleges, Ft
...........................................................
.........................................................
saját erő
támogatás
összesen
saját erő
támogatás
összesen
600 000
1 900 000
2 500 000
209 364
500 000
709 364Az elnyert pályázati összeggel és a saját erő együttes felhasználásával a pályázatban szereplő
három kövesúton lévő kátyúkat kijavítottuk (0 886 h.r. sz., 016 904 h.r.sz. és 017 041 h.r.sz.). A munka során felhasználásra került a
megvásárolt kohósalak. Az évek óta bevált útjavítási anyagot helyi vállalkozótól vásároltuk, aki az anyag kiszállítását is vállalta. A kátyúzást ‐ az
előző évekhez hasonlóan ‐ a kerttulajdonosok aktív részvételével oldottuk meg. Pénzkiadást csk az anyag megvásárlására és annak
kiszállítására fordítottunk. Az anyag szétterítését, elegyengetését tagjaink végezték. A kátyúzásokra augusztus és október hónapokba került
sor. A munkálatokban tagjaink közül 52 fő vett részt.A kövesutak karbantartásával a siratói holtág és környéke ‐ gyakorlatilag ‐ időjárástól
függetlenül megközelíthető.Kérjük a beszámoló fentiek szerinti elfogadását, egyben köszönetet mondunk a Városi Képviselő Testületnek és az
illetékes Bizottságnak, hogy az egyesületünk célkitűzéseit anyagilag is támogatta.

Belső ellenőr megállapításai:

2019‐05‐01‐tól
2019‐12‐15‐ig

52

7.

Soczó zugi KHE
Képviseli: Malatyinszki Pál
Pályázat azon.: KOR‐008‐19

2019‐01‐01‐tól
2019‐12‐31‐ig

1

A Soczó‐zugi holtág
vízminőség javítása (üledék
kezelés)

540000

1635000

Igen Igen Igen

Szakmai beszámoló: A KOR‐008‐19 számon kiírt önkormányzati pályázaton környezetvédelmi célra a holtágunk iszaptalanítására 540.000 Ft
önkormányzati pályázati támagoatást nyertünk. A teljes összeget és a saját erőt a Soczó‐zugi holtág iszapkezelésére és vízminőség javítására
fordított.A pályázat célját, a kezeléseket felkérésünkre, előzetes felmérést követően adott árajánlat alapján Dr. Hegyi Árpád PhD. halászati
szakértő végezte el. A kiállított szakvélemény alapján a 2019. évre tervezett 8 kezelés menetrend szerint és maradéktalanul megvalósult. A
nyolc kezelésre a nagy mennyiségű, szerves anyagban kifejezetten gazdag lágy üledék miatt volt szükség, mely a vízkezelés díját is a
tervezethez képest jelentősden megnövelte.

Belső ellenőr megállapításai:

8.

Papzugi Természetvédelmi
2019‐01‐01‐tól
5
belső utak karbantartása,
20000
901500
Igen Igen Igen
és Horgász Egyesület
2019‐12‐31‐ig
vízvédelem
Képviseli: Nagy László János
Pályázat azon.: KOR‐009‐19
Szakmai beszámoló: Az Egyesület a KOR‐009‐19 azonosító számú pályázatban elnyert 200000,‐ Ft‐ot a gátépítés során
megsemmisült töltött út helyre állítására fordította.A helyreállítást a Békés Drén Kft végezte. Az egyesület 400000,‐ ft
anyagköltséget térített meg.Folytattuk a víz minőség javítását 501500,‐ft költséggel.Az elvézett munkák számláit mellékeljük.
Belső ellenőr megállapításai:

Projekt adatok
S.sz.

Pályázó

Projekt
időtartama

Résztvevők
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1.

KÖZPONTI SPORT ÉS
2019‐01‐01‐tól
50
EGYSÉGES SPORTRUHÁZAT ,
1200000
1200000
IFHÚSÁGI SPORTEGYESÜLET 2019‐12‐31‐ig
EDZŐTÁBOR
Képviseli: ZSOLDOS PÉTER
GÉZA
Pályázat azon.: SPO‐001‐19
Szakmai beszámoló: A RENDSZESEN EDZÉSEN ÉS VERSENYEKEN RÉSZTVEVŐ SPORTOLÓK EGYSÉGES KSI LÓGOS
SPORTRUHÁZATTAL VALÓ FELSZERELÉSE.A MAGYAR BAJNOKSÁGRA VALÓ FELKÉSZÍTŐ EDZŐ TÁBOR SZERVEZÉSE,
MEGRENDEZÉSEA TÁMOGATÁST KÖSZÖNJÜK OLÁH TAMÁSKSI ALELNÖK, SZAKOSZTÁLYVEZETŐ
Belső ellenőr megállapításai:

2.

Körösmenti Íjfeszítő Egylet
2019‐01‐01‐tól
180
Az íjászat népszerűsítése.
220000
220995
Igen Igen Igen
Képviseli: Kiss József
2019‐12‐31‐ig
Íjász versenyek rendezése.
Pályázat azon.: SPO‐002‐19
Eszközök cseréje.
Szakmai beszámoló: 2019‐ben 3 versenyt rendeztünk.Tavasszal a klasszikusnak számító 2x15 célos versenyünket rendeztük meg.
Az időjárás az eddig megszokottakkal ellentétben nem volt kegyes hozzánk, sajnos a verseny ideje alatt végig szakadt az eső, de
így is 100 versenyző teljesítette az extra kihívásokkal tűzdelt viadalt. Augusztusban és szeptemberben is megrendeztük a távcél
lövő versenyünket. mindkét esemény remek hangulatban telt, és kiváló eredmények születtek.A célkészletünk fejlődése reményt
ad arra, hogy 2020‐ban már megvalósítsuk régi álmunkat, hogy Gyomaendrődön egy saját rendezésű terem versenyt tartsunk
majd a tél folyamán.
Belső ellenőr megállapításai:

3.

Hencz WSE
Képviseli: Hencz Gyula

2019‐01‐01‐tól
2019‐12‐31‐ig

37

A birkózás sportágban a
legfiatalabb korosztáytól

350000

350000

Igen Igen

Igen Igen Igen

Zsigmond
Pályázat azon.: SPO‐003‐19

kezdődően sportoktatás,
versenyzők
nevelése,versenyeztetés
elősegítése. Az utánpótlás
nevelés, egészségmegőrzés,
rendszeres testedzéd.
Szakmai beszámoló: Megalakulásunk kezdete óta Gyomaendrőd Fő út 81/2 szám alatt működik a sportközpont.2019‐ben a
Hencz WSE 6 versenyt rendezett és ebből 4‐et Gyomaendrődön többnyire három szőnyegen.Színvonalas birkózó tábort
bonyolítottunk le Gyomaendrődön.A 2019 évi létszámunk 37 fő és ez a létszám folyamatosan emelkedik az intenzíven működő
birkózó edzéseken, melyeket hétfő és szerdai napokon tartunk.Ovis programunk is stabilizálódott, létszámunk utánpótlás terén
is emelkedik folyamatosan.Kb. 15 versenyzőnk jön fel szinte egy korosztályból Gyermekből Diák II. korcsoportba az idén.12
alkalommal színvonalas bemutatót rendeztünk a környező városokban a borkózó sport népszerűsítése céljából.Elképzelésünk,a
minél több versenyen való részvétel, sportruházat, felmerülő rezsi ktg. illetve alkalmazottnak kifizetett bér finanszírozásához a
kapott támogatás hozzájárult.Köszönettel
Hencz Gyula
Békés Megyei Birkozó
Szövetség és a Hencz WSE elnöke
Belső ellenőr megállapításai:

4.

GYOMAENDRŐDI FUTBALL
2019‐01‐01‐tól
CLUB
2019‐12‐31‐ig
Képviseli: VINKOVICS ATTILA
Pályázat azon.: SPO‐004‐19

220

A labdarúgó sport
350000
350000
Igen Igen Igen
népszerűsítése. Rendszeres
testedzési lehetőség
biztososítása az egyesület
tagjai számára. A nemzeti
bajnokságban való sikeres
szereplés. Az utánpótlás
megfelelő szintű nevelése.
Szakmai beszámoló: A sportegyesületi célok eléréséhez biztosítani kell a megfelelő hátteret is, mert ezek nélkül lehetetlenek
lesznek a kitűzött célok. Céljai elérésének érdekében a Gyomaendrődi Futball Club a gyomai városrészen lévő Erzsébet ligeti
pályát működteti. Ezen sporttelep bajnoki mérkőzésre alkalmas, megvilágított füves labdarúgó pályával rendelkezik, a nézőtér
padokkal, salakos futó‐ és atlétika pályával ellátott. Kiszolgáló egységként öltözők, zuhanyzók, klubterem, büfé is rendelkezésre
áll. A sporttelep zöldfelületeinek szakszerű karbantartása (fűnyírás, permetezés, szellőztetés, műtrágyázás, hengerezés ) jelentős
anyag erőt igényel. A Tisztelt Képviselő‐testület 2019. évi költségvetésében a „Sport Alap” összegből, kötött felhasználás címen is
biztosított forrást a sporttelep fenntartási költségeire. Erre a támogatási formára a 2020‐as évben is szeretnénk pályázni. Ez a
támogatás sajnos nem fedezi az erre fordítandó egész éves költségeket. A költségek fedezetére kiegészítésként igénybe vesszük

a támogatóink segítségét, és a sok felajánlott társadalmi munkát is. A célok eléréséhez fenn kell tartani a kiszolgáló
létesítményeket (pályavilágítás, öltözők, zuhanyzók, szertárak) is. Költségvetésünkben jelentős összegeket tesznek ki az éves
közüzemi díjak. Az Önkormányzat támogatása éppen ezért is elengedhetetlen számunkra.
Belső ellenőr megállapításai:

5.

GYOMAENDRŐDI FUTBALL
2019‐01‐01‐tól
CLUB
2019‐12‐31‐ig
Képviseli: VINKOVICS ATTILA
Pályázat azon.: SPO‐005‐19

300

Az egyesület célja a
3100000
3100000
Igen Igen Igen
labdarúgó sport
népszerűsítése. Rendszeres
testedzési lehetőség
biztosítása az egyesület
tagjai számára. Utánpótlás
nevelés.
Szakmai beszámoló: A Gyomaendrődi Futball Club felnőtt és utánpótlás igazolt sportolói a Magyar Labdarúgó Szövetség Békés
Megyei Igazgatósága által kiírt bajnokságban szerepelnek. Ennek kapcsán egész évben rendszeresen használják az Erzsébet liget
sporttelepet. Mint minden egyesület számára, így nekünk is fontos az utánpótlás, ezért egyesületünk sokat áldoz erre a területre,
hiszen céljaink között szerepel a helyi fiatalok minél nagyobb számú szerepeltetése a csapatban. Hiszen a feltörekvő generáció
biztosítja a rendszeres sportolói utánpótlást. Ezért is tartjuk fontosnak fiataljaink rendszeres testedzését, versenyen való
részvételét. A sportegyesületi célok elérése érdekében biztosítani kell a megfelelő hátteret is. Céljai elérése érdekében a
Gyomaendrődi Futball Club a gyomai városrészen lévő Erzsébet ligeti spottelepet működteti. A sportpályákon ‐ az egyesület
tagjain kívül ‐ helyet biztosítunk egészen az óvodás korosztálytól kezdve az általános iskolai alsó‐, és felső tagozatos diákokon
keresztül a szak‐ és középiskolás diákoknak is. Az iskolák keretein belül működő Diáksport Egyesületek a versenyekre való
felkészülések során is rendszeres használói a sporttelepnek, ahol iskolai versenyek, kispályás tornák is rendszeresen helyt
kapnak. Civil szervezetek, baráti társaságok, magánszemélyek is rendszeres használói a pályának.Egyesületünk a pálya rendszeres
karbantartásával, fenntartásával segíti a megrendezésre kerülő rendezvényeket. A Gyomaendrődi Futball Club
legmeghatározóbb támogatója az elmúlt évben is Gyomaendrőd Város Önkormányzata volt. Ezúton is köszönjük támogatásukat!
Belső ellenőr megállapításai:

6.

130000
161000
Székely Mihály Modellező és 2019‐01‐01‐tól
19
Klub tevékenységével
Sportklub
2019‐12‐31‐ig
kapcsolatos közösségi
Képviseli: Szujó Zoltán
költségek támogatása.
Pályázat azon.: SPO‐006‐19
Szakmai beszámoló: Klub tevékenységével kapcsolatos közösségi költségek támogatása (szövetségi tagdíj+biztosítás,

Igen Igen Igen

gyomaendrődi verseny díjai), valamint Gyomaendrőd város ismertségének növelése.
Belső ellenőr megállapításai:

7.

RUMBA Táncsport Egyesület 2019‐01‐01‐tól
Képviseli: Megyeriné Csapó 2019‐12‐31‐ig
Ildikó
Pályázat azon.: SPO‐007‐19

118

A versenytánc‐sport és
850000
855056
Igen Igen Igen
táncoktatás feltételeinek
biztosítása, az utánpótlás
bázis nevelése hosszútávú
tanfolyamok és nyári
intenzív táborok
szervezésével.
Szakmai beszámoló: Két helyi óvodával és általános iskolával, továbbá közművelődési színtérrel együttműködésben alap‐ majd
erre épülő speciális képzést nyújtottunk a fiataloknak. Egy belterületi és egy sűrűn lakott külterületi óvodában végeztünk
utánpótlás nevelést 10 hónapos intenzív alapképző tanfolyamok indításával a gyermekek részére. Az alapképzés félidejében,
nyáron ezt kiegészítettük egy egyhetes tánctáborozással is, amelyen 25 fő gyermek vett részt. Ennek része volt az intenzív
táncképzés mellett olyan kísérő programok, mint a kézműves foglalkozások, a játékos csoportprogramok és egyéb kulturális
események (kiállítások, filmvetítések stb.) Ehhez az eseményhez a Szent Antal Népház helyi közösségi színteret választottunk,
ahol nemcsak a táncoktatáshoz kapunk ideális helyszínt, de olyan népi mesterségek megtekintésére és kipróbálására is lehetőség
lesz, mint a kenyér‐ és süteménysütés, a népi kézművesség. Az óvodás korosztály mellett a fentiekhez hasonlóan alapfokú
oktatási intézmények partnerségével az ifjúsági korosztálynak nyújtottunk 10 hónapos alap tanfolyamokat.A helyi táncsport új
versenyzői gárdájának kinevelése érdekében a helyi tevékenységünket kiterjesztjük a környező településekre is. Az ifjúsági
korosztály mellett továbbra is biztosítjuk a felnőtteknek a hasznos szabadidő eltöltési lehetőséget és a rekreációs célú
sportfoglalkozásokat. A folyamatos képzéseken 91 óvodás, 12 általános iskolás és 15 felnőtt vett részt az év folyamán.A pályázati
programunk harmadik elemében a vezető táncművészeti tanáraink, táncsport edzőink és kvalifikált táncosaink részére hazai és
nemzetközi tréner által tartott továbbképzéseken, kiemelt táncversenyek továbbképzésein való részvételt biztosítottunk.
Táncosaink képviseltették magukat a Sport Bálon, felléptek a Gyomaendrőd Szeretlek műsorban, a Gyomaendrődi Sajt‐ és
Túrófesztivál programjában, az öregszőlői Bográcsos Fesztiválon valamint a Besenyszegi Gyermeknapon.
Belső ellenőr megállapításai:

8.

Gyomaendrődi
Gyermeklabdarúgó
Egyesület
Képviseli: Pántya Sándor

88

2019‐01‐01‐tól
2019‐12‐31‐ig

Az egyesület célja, hogy
Gyomaendrődön ill annak
körzetében a labdarúgást,
mozgást szerető gyermekek

900000

900867

Igen Igen Igen

Pályázat azon.: SPO‐008‐19

számára rendszeres
sportolási lehetőséget
biztosítson és gondozza
tehetségüket.
Szakmai beszámoló: Az egyesületünk tagjai közül mindenki kapcsolódik a labdarúgáshoz és sporthoz. A Klubon belül 9 fő végzi a
szakmai munkát. Jelenleg 6 korcsoportban működtetünk csapatot: U7,U9,U11,U13,U14,U16. Egyesületünk 88 igazolt
labdarúgóval rendelkezett, ez a szám folyamatosan emelkedik. A gyerekek általában heti 3 edzésen vesznek részt, emellett
rendszeresen szerepelnek labdarúgó tornákon és bajnokságon.Az edzésmunka, szakmai munka változatossá tételéhez eszközök,
felszerelések beszerzése szükséges. A Népliget úti pálya fenntartása is jelentős költségekkel bír. Gyermekeink versenyeztetése,
a meccsekre történő utazás is jelentős költségnem egyesületünk gazdálkodásában. Az elnyert 900000Ft támogatásból
80000Forintot kötelező orvosi vizsgálatokra, 132500Forintot személyszállításra, 165000Forintot nevezési díjakra, 265818Forintot
sportfelszerelésre és kapuhálóra, 43100Forintot érem és díj vásárlásra, 189429Forintot pályakarbantartásra és öntözés
elektromos vezérlésére, 25000Forintot a Magyar Labdarúgó Szövetség igazgatási szolgáltatási díjára fordítottunk.Egyesületünk
nevében köszönöm az Önkormányzat támogatását.
Belső ellenőr megállapításai:

9.

Gyomaendrődi
Gyermeklabdarúgó
Egyesület
Képviseli: Pántya Sándor
Pályázat azon.: SPO‐009‐19

2019‐01‐01‐tól
2019‐12‐31‐ig

88

Az egyesület célja,hogy
350000
350000
Igen Igen Igen
Gyomaendrődön, ill. annak
körzetében a labdarúgást, a
mozgást szerető gyermekek
számára sportolási
lehetőséget biztosítson és
gondozza tehetségüket.
Szakmai beszámoló: Egyesületünk 14‐15 éves korú gyermekei a Békés Megyei Labdarúgó Szövetség által kiírt megyei u16‐os
nagyplyás serdülő bajnokság Északi csoportjában szerepelnek. A kisebb korosztályok a Bozsik program sorozatban vesznek részt.
Ennek kapcsán egész évben rendszeresen használják a Népliget úti sportpályát az edzések és a bajnoki mérkőzések
bonyolítására. A sportpálya területe 31000m2, két nagyméretű élőfüves pálya, erdőterület, lelátó és egyéb zöld övezetek. A
sporttelep gyepfelületének karbantartása, fűnyírása, öntözése, permetezése, gyepszellőztetése, műtrágyázása, hengerezése
jelentős anyagi teher az egyesületnek. Az elnyert 350000Ft támogatást a gyepfelület kezeléséhez használt gépekbe és
eszközökbe való üzemanyag beszerezésére, továbbá ezen eszközök javítására fordítottuk. Egyesületünk nevében köszönöm az
Önkormányzat támogatását.

Belső ellenőr megállapításai:

10.

Gyomaendrődi Női
Kézilabda Sportegyesület
Képviseli: Lakatos Tibor
Pályázat azon.: SPO‐011‐19

2019‐01‐01‐tól
2019‐12‐31‐ig

114

11.

KörösFit Diáksport Egyesület 2019‐01‐01‐tól
Képviseli: Gergely Orsolya
2019‐12‐31‐ig
Pályázat azon.: SPO‐012‐19

15

Településünkön a női
2500000
2500000
Igen Igen Igen
kézilabda sport
működtetése, utánpótlás
nevelés. Minden
korosztálynak sportolási,
versenyzési, szabadidős
tevékenység nyújtása, a
sportág tömegsportszintű
népszerűsítése.
Egyesületünk tárgyi eszköz
feltételeinek fejlesztése.
Szakmai beszámoló: Egyesületünk 20.éve szervezi, irányítja városunk női kézilabda sportját. Az eltelt évtizedek alatt városunk
egyik legeredményesebb csapatsportjává nőtte ki magát. Fontosnak tartjuk a képzést, a versenyeztetést és az utánpótlásnevelést
csakúgy, mint a tömegsportot és szabadidősportot. Fontos, hogy minél több korosztállyal megismertessük a mozgás által
nyújtott élményeket, fejlődési lehetőségeket. Egyesületünk taglétszáma jelenleg 114fő. Sportolóink minden évben több
korosztállyal vesznek részt a megyei és országos diákolimpia versenyein, ifjúsági és felnőtt korosztályunk a Nemzeti Bajnokság
osztályában, a Dél‐keleti csoportban versenyez. Ez jelentős anyagi terhet ró egyesületünkre, a város támogatása nélkül ezt aligha
tudnánk előteremteni. Utánpótlásbázisunk fejlesztésére évről évre nagy gondot fordítunk, jelenleg 3 serdülő és 1 kisiskolás
csapatot is versenyeztetünk az ifjúsági és felnőtt korosztályok mellett. A szakmai munka magas színvonaláról öt fős edzői stáb
gondoskodik. Foglalkozásaink, edzéseink, helyi és vidéki edzőtáboraink az év tizenegy hónapjában teremtenek folyamatos
elfoglaltságot sportolóink számára.Látványcsapatsportág szereplőként a társasági adó településen tartására, az ország más
részéről idevonzására, felhasználására évek óta lehetőségünk van. Ezeken a pályázatokon jelentős önrészt kell felmutatni, ennek
nagy részét az önkormányzat támogatásából tudjuk biztosítani. A 2019.évben Sport Alapból elnyert 2.500eFt önkormányzati
támogatást is önrészként használtuk fel mikrobusz vásárláshoz, melynek beruházási költsége 12.900eFt volt, ehhez 30% önrészt
kellett biztosítanunk.Egyesületünk nevében nagyon köszönöm az Önkormányzat támogatását!Tisztelettel: Lakatos Tibor
Belső ellenőr megállapításai:

A 2019‐es versenyév
nevezési díjainak kifizetése.

350000

350000

Igen Igen Igen

Szakmai beszámoló: A pályázatban elnyert összeggel a 2019‐es versenyévben sikerült kifizetni as FitKid Szövetség felé az
Egyesület éves tagdíját. Tavasszal tartották az edzők részére az éves szakmai továbbképzést, amelynek költségeit szintén a
pályázti forrásból rendeztük. A szülőknek nagy segítséget jelentett hogy gyermekeiknek, azaz az Egyesület 15 versenyzőjének az
éves ‐ a helyszíni nevezési díjaik, valamint a sportorvosi vizsgálat költségei is a pályázati pénzből került kifizetésre.
Belső ellenőr megállapításai:

12.

Körös Kajak Se
Képviseli: Tímárné Tandi
Gyöngyi
Pályázat azon.: SPO‐014‐19

2019‐01‐01‐tól
2019‐12‐31‐ig

120

Az egyesület működési
2200000
2200000
Igen Igen Igen
költségeinekfinanszírozása,
a kajakedzések,
versenyeztetés feltételeinek
megteremtése,eszközvásárl
ás. Szabadidős
vízisportprogramok
rendezése az egészséges
életód népszerűsítése
érdekében.
Szakmai beszámoló:
2019 nyarán a rendszeresen edzésre járó gyermekek létszáma elérte az 52 főt. Márciustól
októberig eveznek a sportolók a Fűzfás‐zugi holtágon, három csoportra bontva: a kezdőknek heti 4 edzés, a haladó 11‐15
éveseknek iskola időszakban napi rendszerességgel, a nyári szünetben korosztálynak megfelelően napi 2 edzés. Edzőink: Haladó
mk‐s és K‐s csoport Csőke Zsolt kajakedző, megbízási szerződéssel, kezdő csoport 7‐10 évesek: Fülöp Gergő kajakedző.
2019‐ban is megmérettették sportolóink magukat az országos versenyeken: Fizikai felmérőn, Eszkimó Indián játékokon, Maraton
Magyar Bajnokságon, Vidékbajnokságon, régiós versenyeken, körzeti versenyeken. Készülnek a Korosztályos Országos
Bajnokságra. Ebben az évben is növeltük a leigazoltak létszámát, az U8‐U18 éves korosztályban 45 leigazolt versenyző van. Az ő
számukat növeli a masters versenyzőink száma.A versenyző gyermekek egy egyhetes edzőtáborban vettek részt, ahol készültek
az országos bajnokságra egyéni és csapathajókban. Szeptember 14‐én rendeztük szokásos évi kajak versenyünket, ahova a
megyei egyesületeken kívül az ország különböző részeiről is érkeztek versenyzők.Az általános iskolás osztályoknak lehetőséget
biztosítunk sárkányhajózásra, kenuzásra, a kihívás napján nyílt napot tartunk így betekintést nyerhetnek az egyesületben folyó
munkába. Nyári kajak táborunkban 40 kisgyermek ismerkedhetett a kajakozással.Október végétől február közepéig tart a téli
felkészülés, tornateremben, uszodában, a vízitelepünkön kialakított edzőteremben készülnek az evezős szezonra a sportolóink.
Eredmények:Az országos ranglista 36. helyén végzett egyesületünk, az utánpótlás korosztályt tekintve a 34. lettünk, a megyei
legjobbak.Négy versenyzőnk a válogatott keretbe került.

Belső ellenőr megállapításai:

13.

GYOMAENDRŐDI JUDO
KLUB
Képviseli: FÉLIX TAMÁS
Pályázat azon.: SPO‐016‐19

14.

Gyomaendrődi Kis Bálint
2019‐01‐01‐tól
350
Az iskola tanulóinak
600000
600000
Igen Igen Igen
Általános Iskola
2019‐12‐31‐ig
sportversenyekre,
rendezvényekre való
Sportegyesület
Képviseli: Hornokné
eljutása, sportolási
Lapatinszki Gizella
lehetőségek biztosítása.
Pályázat azon.: SPO‐017‐19
Szakmai beszámoló: A támogatásból lehetővé vált olya sproteszközök megvásárlása, melyek az iskola torna órák megtartásához
nagy segítséget nyújtanak, ilyen a tornazsámoly, aktív fal,gimnasztikai labdák. Emellett a sportrendezvényekre való eljutást is
segített a támogatás. Torna mezeket szereztünk be az iskolánkat versenyeken képviselő fiú tornászaink számára.Iskolánk jó
tanuló, jó sportolói részére emblémázott tollak kerültek kiosztásra, melyet szintén a támogatási forrásból tudtunk megvásárolni.

2019‐01‐01‐tól
2019‐12‐31‐ig

9

A Gyomaendrődi Judo Klub
1200000
1200000
Igen Igen Igen
2019‐ben ünnepli
megalakulásának 25.
évfordulóját.Az egyesület
célja a versenysport és
szabadidős sport
lehetőségének folyamatos
biztosítása több korosztály
részére.
Szakmai beszámoló: . A versenysportolók folyamatos képzése mellett nagy hangsúlyt fektetünk az utánpótlás nevelésre is,
melyet iskolaprogram keretében végzünk.A napi edzések mellett fontosnak tartjuk az edzőtáborokon való részvételt, saját
edzőtábor szervezését, valamint a regionális és országos versenyeken való elindulást.A versenyeken történő részvételhez
elengedhetetlen a versenyzők megfelelő sportruházata, valamint sporteszközök folyamatos beszerzése, az utaztatás
megszervezése. Mindezeken felül jelentős költséget képvisel a nevezési, tagsági és licencdíjak. Az idei (2019.) évben már több
versenyen is sikeresen szerepeltek versenyzőink. 2019‐és eredmények: Január: Mórahalom: Diák C: Jónás Zalán 3. hely, Diák B:
Fekécs Gyula 1. hely Serdülő: Bartik Marcell 9. hely Február: V. Nemzetközi Nagykőrös Kupa. (több mint 600 induló, 4 ország):
Diák C: Jónás Zalán 5. hely Takács Sára 2. hely Diák B: Fekécs Gyula 3. hely Diák A: Takács Anna 5. hely Serdülő: Bartik Marcell 9.
hely, Diák D: Félix Patrik: 2.hely, Búza Péter 2. hely
Belső ellenőr megállapításai:

Az iskolába megrendezésre kerülő sport rendezvények, mint a 2019 évi futás és a rénszarvas kupa résztvevői számára
ásványvizet és a díjazához érmeket is beszerztünk a támogatásból.
Belső ellenőr megállapításai:

15.

200000
200000
Igen Igen Igen
Az egyesület zavartalan
működésének biztosítása az
alapszabályban lefektetett
célok érdekében.
Szakmai beszámoló: Egyesületünk 2016.évben került bejegyzésre. Jelenlegi létszámunk 31 fő, 15‐65 év közöttiek. Célunk
lehetővé tenni a mindennapi mozgást tagjaink számára.Működésünket tagdíj befizetésből fedezzük, legnagyobb költségünk a
terembérleti díj, mely 60000Ft/hó.A Sport Alapból elnyert 200000Ft támogatást teljes egészében bérleti díj kifizetésre
fordítottuk.Egyesületünk nevében köszönöm az Önkormányzat támogatását!Tisztelettel: Torma Lajos
Belső ellenőr megállapításai:

Gyoma‐Gym Sportegyesület
Képviseli: Torma Lajos
Pályázat azon.: SPO‐018‐19

2019‐01‐01‐tól
2019‐12‐31‐ig

31

13. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület
2020. február 27-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező bizottság:

Beszámoló a holtági egyesületek 2019. évi tevékenységéről
Ádám Zoltán
Toldi Balázs polgármester
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
Gyomaendrőd közigazgatási területén működő holtági egyesületek benyújtották éves beszámolóikat a 2019. évi
tevékenységükről, Gyomaendrőd Város Önkormányzata által nyújtott támogatások felhasználásáról, illetve a
kezelésük alatt álló holtágak üzemeltetéséről.
A Kecsegészug Tájvédelmi és Horgászegyesület, a Pap-zugi Természetvédelmi és Horgászegyesület, a
Templomzugi Környezetvédelmi és Horgászegyesület, a Bónom-Zug Vizéért Egyesület és a Sóczózugi
Környezetvédelmi és Horgászegyesület által készített beszámolót a csatolt melléklet tartalmazza.
A beszámolók összefoglalva:
- Kecsegészug Tájvédelmi és Horgászegyesület:
Tagok száma: 119 fő
Kapott önkormányzati támogatás összege: 500 000 Ft
Haltelepítés költsége: 3 270 000Ft
Útjavítás, karbantartás költsége: 569 000 Ft
Halőrzés költsége: 145 000 Ft
- Pap-zugi Természetvédelmi és Horgászegyesület:
Tagok száma: 65 fő
Kapott önkormányzati támogatás összege: 200 000 Ft
Útjavítás, karbantartás költsége: 400 000 Ft
Vízkezelés, vízminőség vizsgálat költsége: 501 500 Ft
- Templomzugi Környezetvédelmi és Horgászegyesület:
Tagok száma: 87 fő
Kapott önkormányzati támogatás összege: Nem kapott támogatást
Haltelepítés: 4 916 000 Ft
Útjavítás, karbantartás költsége: Vízpótlás költsége: 155 000 Ft
- Bónom-Zug Vizéért Egyesület
Tagok száma: 159 fő
Kapott önkormányzati támogatás összege: 1 000 000 Ft
Haltelepítés: 15 299 865 Ft
Vízkezelés, vízminőség vizsgálat költsége: 619 280 Ft
- Sóczózugi Környezetvédelmi és Horgászegyesület
Tagok száma: 127
Kapott önkormányzati támogatás összege: 540 000 Ft
Haltelepítés: 6 456 000 Ft
Vízkezelés, vízminőség vizsgálat költsége: 1 866 000 Ft
Kérem a Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására.

Döntéshozói vélemények
Városfenntartó, Környezetvédelmi és
Mezőgazdasági Bizottság

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

1. döntési javaslat

28

"Beszámolók elfogadása"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Környezetvédelem
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.

Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő Testülete a Kecsegészug Tájvédelmi és
Horgász Egyesület 2019. évi tevékenységéről szóló beszámolóját elfogadja.
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
2. döntési javaslat
"Beszámolók elfogadása"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Környezetvédelem
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.

Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő Testülete a Papzugi Természetvédelmi és
Horgász Egyesület 2019. évi tevékenységéről szóló beszámolóját elfogadja.
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
3. döntési javaslat
"Beszámolók elfogadása"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Környezetvédelem
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő Testülete a Templomzugi Környezetvédelmi és Horgász
Egyesület 2019. évi tevékenységéről szóló beszámolóját elfogadja.
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
4. döntési javaslat
"Beszámolók elfogadása"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Környezetvédelem
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő Testülete a Bónom-zug Vizéért Egyesület 2019. évi
tevékenységéről szóló beszámolóját elfogadja.
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
5. döntési javaslat
"Beszámolók elfogadása"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Környezetvédelem
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.

29

Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő Testülete a Sóczózugi Környezetvédelmi és Horgász Egyesület
2019. évi tevékenységéről szóló beszámolóját elfogadja.
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
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SZAKMAI BESZÁMOLÓ

A

Bónom-Zug Vizéért Egyesület 2000 óta a tartós bérleti szerződésben meghatározottak szerint

üzemeltette a Bónom-Zugi holtágat, és a hozzá tartozó egyesületet. Nagy örömünkre szolgál, hogy
2019 decemberében a sikeres pályázat eredményeképpen újabb 15 évre aláírhattuk a szerződést a
holtág működtetésére!
Egyesületünk a 2019-es évet, az elmúlt évekhez hasonlóan eredményesen zárta. Taglétszámunk
változó tulajdonosokkal, de szinte azonos létszámmal jelenleg 159 taggal működik.
Árbevételünk, az előző évekéhez hasonlóan évről, évre növekszik, így az elmúlt évben rekord bevételt
ért el, melynek összege már meghaladta a 27 millió Ft-ot.
Minden évben a víz minőségének megőrzése, és folyamatos frissítése mellett, a hal mennyiségének
folyamatos pótlása a legfőbb szempont.
A halasításra fordított összeg 15 millió ft. felé emelkedett, melynek mennyiségével szinten tudjuk
tartani a holtág halállományát, a növekvő turisztikai vendégforgalomnak megfelelően. Mint
ismeretes, a május havi pontytilalom felmentése is vonzó a vendéghorgászok számára. A tilalom
felmentését a környéken csak egyesületünk kérte meg. Pontyból több mint 180 q-át, még ragadozó
halakból 683 kg-ot telepítettünk. Igaz, rekord méretű harcsák is találtak gazdára, egy 56 kg-os, és egy
30,5 kg-os, melyek már jócskán fogyasztanak a holtágban levő állományból.
A 2019-es évben tovább folytattuk a vízminőség javító programunkat. Ezáltal javult a víz minősége,
pozitívan alakult nyári időszakban is a halfogás eredményessége, és az iszapréteg vastagsága is
csökkent.

Kiadásaink összetételét az alábbi fő számok határozták meg:

-

halasítás költsége
környezetvédelmi ktg.
vízkezelés
vízminőség javítás
működési költségek

15 299 865,2 031 977,250 000,369 280,1 993 847,-

A turista forgalom az elmúlt évekhez hasonlóan tovább nőtt, az értékesített napi jegyek száma 2094
db, heti terület engedélyek darabszáma 274 db volt. Az értékesített gyerek engedélyek is
megközelítették a 100 főt. Szintén nőtt az évről - évre visszajáró vendégeink létszáma, de a
hirdetéseknek köszönhetően, egyre több új vendég keresi fel a holtágunkat. Folyamatosan
szaporodik a kiadott nyaralók száma is, amit úgy gondolom a leadott vendégéjszakák számán is
megmutatkozik. Sajnos, az elmúlt év tavaszán megjelent „szúnyog invázió” nagyon sok üdülő
vendéget elriasztott. A megkötött szúnyoggyérítési szerződés ellenére a vízpartok szinte
megközelíthetetlenné váltak. Egyesületünk még ezen felül két alkalommal is végeztetett úgynevezett

„ földi füstölős” gyérítést is, a plusz költséget felvállalva a nyugodtabb környezet biztosítása
érdekében!
Az országos szinten is jól ismert Bónomzugi holtág ingatlanait is egyre több vidéki, főleg a főváros és
környéki családok vásárolják meg.
Az egyesületünk vezetősége mindent megtesz annak érdekében, hogy a horgászni, pihenni vágyó
vendégek minél nagyobb létszámban keressék fel Gyomaendrőd városát, ezen belül is a Bónom-zugi
holtágat. Internetes hirdetéssel is bővítettük azok körét, akik eddig közelebbről nem ismerték a
holtág szépségét, illetve a jó fogási eredményeket. A nyaraltatást végző tagjaink is szebbnél-szebb
honlapokkal segítik elő az itt eltöltött vendégéjszakák számának növelését, ezzel is gyarapítva a város
bevételét.
Folyamatosan végzünk kisebb-nagyobb javításokat úthálózatunkon, sajnos az elmúlt két évben a
védőgát erősítése, és a nagysúlyú szállítójárművek mozgásának eredményeképpen igen megromlott.
Az Olajosok útja, szintén olyan állapotba került az elmúlt években, hogy az elmúlt téli hónapokban
már több személykocsi olajteknő sérülésével jártak. Bízunk abban, hogy az idei évben a munkálatok
befejezésével, ezen problémáink megoldódnak.
Hasonló probléma az Ökológiai vízpótlás zavartalan működtetése, hisz évek óta nem sikerül
megoldást, illetve pénzügyi forrást találni a 46-os főút alatti áteresz dugulásának megszüntetésére,
ami sajnos a mai napig aggasztó a holtágakban levő, több 10 millió Ft értékű halállomány biztonságos
fenntartása miatt. Ugyan ez a veszély fenyegeti a szomszédos /Templom és Sóczó zugi / holtágakat is.
A közösségi élet az egyesületben jónak mondható. Már szinte hagyományosan, minden évben
megrendezzük a főző versenyt, melyre az elmúlt két évben meghívtuk a szomszédos Horgász
egyesületeket is. Gyomaendrőd város horgászegyesületei közül szinte egyedülállóan veszünk részt
minden évben a halfőző versenyen, ahol „arany„ minősítést érték el halételeink!
Az egyesületünk jó kapcsolatot ápol az önkormányzat vezetésével, bízunk abban, hogy az összefogás,
a közös munka további eredményeket hoz a turisztika fejlődésében is.
Amint az elmúlt év bevételei is bizonyították, egyre több horgászturista keresi fel a holtágunkat a jó
fogási eredmények, és a szép környezet miatt egyaránt.
Reméljük, hogy közös összefogással a továbbiakban is az ország különböző részeiről ide tudjuk
csábítani a pihenésre, horgászatra vágyó vendégeket.
Gyomaendrőd, 2020. 02. 06.

Papzugi Természetvédelmi és Horgász Egyesület
ÉVES BESZÁMOLÓ
2019
Az egyesület 2019-ben. az alapszabályban foglaltaknak megfelelően működött.
Eleget tett adó bevallási, közzétételi és statisztikai jelentési kötelezettségnek.
Főfeladat a természetes környezet védelme,a vízparti növényzet meg óvása gondozása, rendszeres
kaszálása.
A halgazdálkodással biztosítjuk a horgászok részére a fogás élményét.
Telepítésre csak az élő helynek megfelelő halfajokat telepítünk.

Tag létszám: 65 fő ,engedélyt 45 fő.
Haltelepítés: ponty 1000 kg Süllő 150 kg csuka 120 kg keszeg 360 kg.
Bevétel:1676000 Ft, Pályázatból: 200000 Ft
Vízminőség javításra 501500 Ft.
Útjavításra 400000 Ft.
fordított az egyesület.
Orosháza 2020.február.06

TEMPLOMZUGI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS HORGÁSZ EGYESÜLET
5502 Gyomaendrőd Fő út 106.

Beszámoló a Templomzugi holtág üzemeltetéséről

A 87 taggal rendelkező Templomzugi Környezetvédelmi és Horgász Egyesület 2019. január 1től - 2019. december 31-ig az alábbi feladatokat végezte és végzi el a Templomzugi holtág 9,05 ha-os
területén.
A 2013-as évtől összehangolt formában a Soczó-zug irányításával történik a víz pótlása. A cél
kisebb költséggel jó, vagy jobb vízminőség. Eredményesen sikerült a víz minőségén javítani,

algásodást csökkenteni, oxigéntartalmát növelni. A holtág területén működik a Pájer strand, kivételes
helyzete miatt a jó víz minősége elengedhetetlen. Az elmúlt években a strandon vett víz minták
kiválóak voltak. Ez a célunk az idegenforgalom szempontjából is és a horgászok, fürdőzők
szemszögéből is. A 2019. évben négy alkalommal juttatunk vizet a holtágba. Az optimális vízpótlás a
holtágak élővilága szempontjából is kulcsfontosságú. A négyszeri vízpótlásból a Szabad strand
üzemeltetője 1 alkalmat fizet az előző évi gyakorlat szerint.
Az Önkormányzattal kialakított jó kapcsolat miatt jól működik a repülőgépes védekezés, a
nyári szúnyoggyérítés.
Tárgy év május hónapban telepítettünk pontyot a holtágba. Telepítés után semmilyen
pusztulást nem észleltünk, a jó halfogás lehetősége biztosított volt a vendégek részére. A telepített
halak 2-3 nyaras 1,5-3 kg súlyúak voltak. Az őszi telepítést szeptember végén történt.
Az 2019. évben is társadalmi halőr ellenőrizte a horgászokat az egyesület csónakjával, és ha
szükség volt rá napijegyét is megvásárolhatta nála a horgászvendég. Az ellenőrzésről pozitív
visszajelzések érkeztek.
Az egyesületben mindenki térítés mentesen végzi munkáját.
2019. december 31-ig a működéssel kapcsolatos bevételek és kiadások
Bevétel (tagdíj, halászati jog megv., horgászengedélyek

5.584 eFt

Költségek:
- vízpótlás költsége

155 eFt

- halasítás

4.916 eFt

- szúnyoggyérítés

154 e Ft

- haszonbérleti díj (2018.évi)

272 e Ft

Költségek összesen:
Gyomaendrőd, 2020. február 10.

5.497 eFt
Vince Tamás
elnök

Kecsegészug Tájvédelmi és Horgász Egyesület
ÉVES BESZÁMOLÓ
2019. év
1. Rövid tartalmú bemutató az érintett egyesületről (tagok száma, tevékenységi kör, feladatok
bemutatása):
A Kecsegészug Tájvédelmi és Horgász Egyesület 1996. május 12-én alakult . 27 fő
magánszemély alapította jelenleg a tagság létszáma 119 fő.
Az egyesület fő tevékenysége a természetvédelem és a sporthorgászat.
Megalakuláskor Kecsegészugi holtág környezetének védelme és megóvása volt az egyesület fő
célja. Ezt később kibővítettük a sporthorgászattal.
Nagy gondot fordítunk a holtág közvetlen környezetének megóvására, a víz megfelelő
szintjének. megtartására és minőségének megőrzésére. A vízi és vízparti növényzet
megóvásával sikerült megfelelő életkörülményeket teremteni az itt élő növények és állatok
számára. Az utóbbi évek folyamán a holtág területén megjelentek korábban még itt nem élő
fajok. Néhány év óta itt fészkel és neveli fel kicsinyeit egy ritkaságnak számító törpegém pár. A
sporthorgászat területén igyekszünk kulturált pihenési és szórakozási lehetőséget biztosítani
tagjainknak és az idelátogató vendégek számára.
Az eltel évek alatt sikerült kedvelt pihenőhelyet kialakítanunk a holtág környezetében. Minden
télen levágjuk a parti nádat ezzel lehetőséget biztosítunk a friss nád növekedésének,
megakadályozva a víz eliszaposodását. Nyáron friss víz pótlásával igyekszünk a víz szintjének
megtartására. Ezzel a víz tisztaságát tudjuk megóvni és az eliszaposodás megelőzni.
A Holtághoz vezető és a kertek közötti utakat folyamatosan javítjuk és karbantartjuk. Az itt
lévő kertek az időjárási viszonyoktól függetlenül személygépkocsival is megközelíthetők.

2. Kimutatás a 2019. évi munkálatokról, tevékenységekről (bevételek, fejlesztések, vizsgálatok,
haltelepítések, üzemeltetéshez szükséges kiadások leírása forintban):

2019. évi bevételek és kiadások összetételét az mellékelt táblázat tartalmazza.

A táblázatban szerepelnek 2018. bázis év adatai valamint 2019. tervezett forgalmunk is.

Gyomaendrőd, 2020. február 06.

Kozma Imre sk.

14. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület
2020. február 27-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező bizottság:

Önkormányzati tűzoltóság támogatása
Megyeri László aljegyző
Lehóczkiné Timár Irén alpolgármester
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság,
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
Gyomaendrőd Város Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről szóló 5/2020. (II. 14.) önkormányzati rendeletének
6. melléklete 159-ik sorában 13.214.000.- forint összegű államháztartáson kívülre szóló működési célú
pénzeszközátadást tervezett. Ez az összeg a Hunyai, Csárdaszállási, Gyomaendrődi Önkormányzati Tűzoltóság (a
továbbiakban: önkormányzati tűzoltóság) támogatásának célját szolgálja.
Az önkormányzati és létesítményi tűzoltóságokra, valamint a hivatásos tűzoltóság, önkormányzati tűzoltóság és
önkéntes tűzoltó egyesület fenntartásához való hozzájárulásra vonatkozó szabályokról szóló 239/2011. (XI. 18.)
Korm. rendelet (továbbiakban: kormányrendelet) alapján a székhely szerinti települési önkormányzat, valamint az
önkormányzati tűzoltóság által védett települések önkormányzatai éves hozzájárulásának mértékét legalább oly
módon szükséges megállapítani, hogy az a központi költségvetési hozzájárulással együttesen fedezetet biztosítson
az önkormányzati tűzoltóság éves fejlesztési, fenntartási és működési kiadásaira. Az éves fenntartáshoz szükséges
fedezetet az önkormányzati tűzoltóság legkisebb létszámáról, létesítményei és felszerelései minimális
mennyiségéről, minőségéről és a szolgálat ellátásáról szóló jogszabály alapján kell megállapítani. Az önkormányzati
tűzoltóság köteles elszámolni a fenntartásához biztosított hozzájárulás felhasználásáról a hozzájárulást biztosító
székhely szerinti és az általa védett települések önkormányzatai felé.
A fent idézett költségvetési soron megtervezett összeg a kormányrendelet követelményei és az önkormányzati
tűzoltóság legkisebb létszámáról, létesítményei és felszerelései minimális mennyiségéről, minőségéről és a szolgálat
ellátásáról szóló 48/2011. (XII. 15.) BM rendelet alapján kiszámított tényleges működési költség és a várható állami
támogatás közötti különbözetet tartalmazza.
Az önkormányzati tűzoltóság február 15-én benyújtotta a támogatási igényét. Javaslom, hogy a korábbi évek szerinti
jó együttműködési gyakorlatot követve ez évben is támogassa képviselő-testületünk az önkormányzati tűzoltóságot.
Javaslom a Képviselő-testületnek a következő döntési javaslat elfogadását.
Döntéshozói vélemények
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és
Közbeszerzési Bizottság

A bizottság javasolja a támogatás megállapítását a
döntési javaslat szerint.

Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és
Esélyegyenlőségi Bizottság

A bizottság javasolja a határozati javaslatban foglaltak
szerint a támogatás megállapítását.

Döntési javaslat
"Önkormányzati tűzoltóság támogatása"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Pénzbeni támogatások
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzati és létesítményi tűzoltóságokra,
valamint a hivatásos tűzoltóság, önkormányzati tűzoltóság és önkéntes tűzoltó egyesület fenntartásához való
hozzájárulásra vonatkozó szabályokról szóló 239/2011. (XI. 18.) Korm. rendeletre figyelemmel, egyedi támogatási
kérelme alapján, a 2020. évi költségvetéséről szóló 5/2020. (II. 14.) önkormányzati rendeletének 6. melléklete 159.,
’Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre’ megnevezésű során megtervezett összeg terhére
13.214.000,. forint összegű támogatásban részesíti a Hunyai, Csárdaszállási, Gyomaendrődi Önkormányzati
Tűzoltóságot a következő szerződéses kötelmekkel:
„Támogatási szerződés
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Gyomaendrőd Város Önkormányzatának 2020. évi költségvetéséről szóló 5/2020. (II. 14.) önkormányzati rendelet 6.
melléklete 159. sorszámú ’Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre’ megnevezésű során lévő
előirányzat terhére egyedi támogatási igény benyújtása alapján megítélt működési célú pénzeszköz átadásátvételéről,
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:
1.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának 2020. évi költségvetéséről szóló 5/2020. (II. 14.) önkormányzati
rendelet 6. melléklete 159. sorszámú ’Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre’ megnevezésű
során lévő előirányzat terhére egyedi támogatási igény benyújtása alapján Gyomaendrőd Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete támogatást nyújt a Támogatott részére.
2.
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 13.214.000.- Ft, azaz tizenhárommillió-kétszáztizennégyezer forint összegű, vissza nem
térítendő, támogatást nyújt kizárólag a Támogatott részére.
3.
Támogatott e szerződés 2. pontjában meghatározott támogatás összegét kizárólag az önkormányzati
tűzoltóság legkisebb létszámáról, létesítményei és felszerelései minimális mennyiségéről, minőségéről és a szolgálat
ellátásáról szóló 48/2011. (XII. 15.) BM rendeletben meghatározott feltételek biztosításának céljára jogosult fordítani.
A Támogatott a támogatás összegét a fentiekben meghatározott céltól eltérően nem használhatja fel. Ezzel
összefüggésben a támogatás összege nem fordítható adó (ÁFA), illeték vagy közteher tartozás kiegyenlítésére,
valamint a Támogatott szervezet egyéb működési költségeinek fedezésére sem.
Támogatott köteles a támogatás összegét egyéb pénzeszközeitől elkülönítetten kezelni, illetve nyilvántartani arra is
figyelemmel, hogy a támogatás felhasználásának mértékéről a Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal (a
továbbiakban: Hivatal) megkeresésére naprakész információkkal tudjon szolgálni.
4.
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.
5.
A szerződés 2. pontjában megnevezett támogatási cél megvalósításának kezdete: 2019. január 1.,
befejezése: 2020. december 31.
6.
Támogatott a kapott támogatással legkésőbb 2021. április 30-áig a Hivatal Pénzügyi Osztályának az alábbiak
szerint számol el.
A Támogatott köteles benyújtani:
a)
a támogatási cél tényleges megvalósulásáról szóló rövid, 1-3 oldalnyi szöveges szakmai értékelő anyagot,
b) a támogatott célra vonatkozó teljes költségvetést alátámasztó számviteli bizonylatok összesítését a szerződés
1. melléklete szerinti formában, melyek tartalmazzák költségtételek szerinti bontásban a bizonylat kibocsátójának
nevét, a bizonylat sorszámát, tartalmát (kifizetés jogcímét), keltét és a teljesítés időpontját, az áfa-alapot, az áfatartalmat és a bruttó összeget, valamint átutalás esetében az átutalás tényét, készpénzes kifizetés esetében a
készpénzfelvétel tényét tartalmazó külön kimutatást;
c)
a támogatás felhasználását igazoló záradékolt számviteli bizonylatok másolatát
(a záradékolás során, az eredeti bizonylaton szöveges formában fel kell tüntetni, az adott pályázat határozati számát
és az elszámolni kívánt összeget, például:
„……. Ft a Gyomaendrőd Város Önkormányzata 2020. évi költségvetésének államháztartáson kívülre pénzeszköz
átadás előirányzatából” nyújtott támogatás szerződésének terhére elszámolva”);
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i.
átutalással teljesített bizonylat másolata mellett a bankszámla terheléséről szóló banki
igazolás vagy kivonat hitelesített másolatát (megjelölve a vonatkozó tételt),
ii.
készpénzes bizonylat másolat mellett a kifizetési pénztárbizonylat hitelesített másolatát,
iii.
személyi költségek és azok közterheinek összesített és részletes kimutatását a
szerződés 2. melléklete szerinti formában, csatolva az igazoló bizonylatok másolatát,
7.
A Támogató a Támogatott által határidőben benyújtott beszámolót szakmai és pénzügyi szempontból ellenőrzi
és a 6. pontban meghatározott elszámolási határidőt követő 30 napon belül dönt annak elfogadásáról. Támogató a
beszámolóval kapcsolatos döntéséről a döntést követő 15 napon belül írásban tájékoztatja a Támogatottat.
8.
Amennyiben Támogatott nem használja fel a teljes támogatás összegét, úgy a támogatás összege és a
felhasznált összeg közötti különbözetet köteles az elszámolással egyidejűleg, de legkésőbb 2021. június 30-ig
visszautalni a Támogató Takarékbank Zrt-nél vezetett 53200125-11062402 számú költségvetési elszámolási
számlájára.
9.
A Támogató jogosult a támogatás felhasználását, illetve az abból megvalósítani kívánt célt bármikor
ellenőrizni, ennek során a Támogatottól az ellenőrzéshez szükséges adatokat, eredeti bizonylatokat bekérni, illetve a
Támogatottnál előre írásban egyeztetett időpontban és módon helyszíni ellenőrzést tartani.
10. A Támogatott a támogatott tevékenység megvalósítása során a nyújtott támogatás terhére a százezer forint
értékhatárt meghaladó értékű áru beszerzésére vagy szolgáltatás megrendelésére irányuló szerződést kizárólag
írásban köthet. Írásban kötött szerződésnek minősül az elküldött és visszaigazolt megrendelés is.
11. A szerződésben meghatározott cél megvalósítása során esetleg felmerülő többletköltség a Támogatottat
terheli.
12. A megvalósítást akadályozó, befolyásoló körülményekről, tényezőkről a Támogatott a Hivatal Pénzügyi
Osztályát haladéktalanul írásban köteles értesíteni.
A Támogatott köteles a szervezet bírósági bejegyzéséről szóló végzés, hatósági engedélyek, létesítő okirat
bármelyikében bekövetkezett változásról nyolc napon belül írásban tájékoztatást adni, szükség esetén a jelen
szerződés módosítását kezdeményezni.
13. A szerződés módosítása egy alkalommal, a Hivatal által erre megadott határidőn belül, a Támogatóhoz írásban
intézett – a módosítási igényt alátámasztó részletes költségvetést és annak szöveges indokolását tartalmazó –
kérelemmel kezdeményezhető.
14. A Támogatott szerződésszegése esetén a Támogató jogosult a szerződést azonnali hatállyal írásban, indokolva
felmondani. Ebben az esetben a Támogatott köteles a támogatás teljes összegét – a támogatás Támogatott részére
történő átutalása napjától a visszafizetés napjáig számított jegybanki alapkamat kétszeresének megfelelő mértékű –
kamattal növelten a Támogató 11784009-15490012 számú költségvetési elszámolási számlájára a felmondásról
szóló értesítés kézhezvételét követően haladéktalanul visszafizetni.
Szerződésszegésnek minősül különösen:
·
a támogatás összegének a szerződésben foglaltaktól eltérő felhasználása;
·
hitelt érdemlően bebizonyosodik, hogy a Támogatott a támogatási döntést érdemben befolyásoló valótlan,
hamis adatot szolgáltatott,
·
az elszámolási kötelezettség elmulasztása, az ellenőrzés akadályoztatása, a szerződés szerinti tájékoztatási
kötelezettségek megszegése;
·
a jogszabályban, alapító okiratban foglalt feladatok ellátásának indokolatlan megszüntetése, csökkentett
mértékű megvalósítása;
·
a jogszabályok, szakmai követelmények, nyilvántartási kötelezettségek megszegése;
·
a szerződés 13. pontjában meghatározott esetben az értesítési kötelezettség elmulasztása, indokolatlan
késedelmes tájékoztatás.
15. Amennyiben a Támogatott a szerződés 5. pontjában megadott határidőn belül, neki fel nem róható okból, nem
tudja teljesíteni a szerződésben vállalt kötelezettségeit, a Támogatott haladéktalanul köteles a támogatási összeget,
illetve a támogatási időszak fennmaradó részére eső maradványát zárolni és a zárolást követő 8 (nyolc) napon belül
az összeget, a támogatás Támogatott részére történő átutalása napjától a visszafizetés napjáig számított jegybanki
alapkamattal megegyező mértékű, kamatával együtt a Támogató 53200125-11062402 számú költségvetési
elszámolási számlájára visszautalni, valamint 30 (harminc) napon belül a szerződés 6. pontjában foglaltaknak
megfelelően pénzügyi elszámolást készíteni, és azt a Támogató részére megküldeni.
16. A támogatás felhasználása során, szükség esetén a Támogatottnak a mindenkor hatályos közbeszerzési
törvény és az ÁFA-törvény szabályai szerint kell eljárnia.
17. A Támogatott kijelenti, hogy
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·
a támogatási szerződésben, valamint mellékleteiben foglalt adatok, információk és dokumentumok teljes
körűek, valódiak, hitelesek,
·
az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.), valamint a nemzeti vagyonról szóló
2011. évi CXCVI. törvény (a továbbiakban: Nvtv.) rendelkezései alapján – a támogatási szerződés megkötésének
napján – átlátható szervezetnek minősül,
·
60 (hatvan) napon túl lejárt és ki nem egyenlített köztartozása (adó-, vám-, valamint TB járulék tartozása)
nincs,
·
a Támogató felé nincs három hónapnál régebben lejárt tartozása,
·
az államháztartás alrendszereiből folyósított támogatásból eredő lejárt és ki nem egyenlített fizetési
kötelezettsége nincs,
·
jelen támogatási megállapodásban meghatározott pénzügyi bizonylatokat, számlákat más támogató felé nem
számolja el,
·
nem áll jogerős végzéssel elrendelt végelszámolás, felszámolás alatt, ellene nem folyik jogerős végzéssel
elrendelt csődeljárás vagy egyéb, a megszüntetésre irányuló, jogszabályban meghatározott eljárás és nincs ellene
folyamatban végrehajtási eljárás,
18. A Támogatott a támogatási szerződés aláírásával tudomásul veszi, hogy
·
az Állami Számvevőszék vizsgálhatja a támogatás felhasználását, a támogatási szerződést és a támogatás
felhasználása során keletkező további megállapodásokat;
·
az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. tv. 37. §-ából
(továbbiakban: Adatvédelmi tv.) és 1. mellékletéből fakadó kötelezettségének eleget téve a Támogató a jelen
szerződés közérdekű adatait (a támogatott neve, támogatás célja, összege, a támogatási program megvalósítási
helyére vonatkozó adatok) közzéteszi a Támogató internetes portálján (http://www.gyomaendrod.hu),
·
az Adatvédelmi tv. 27. § (3) bekezdése értelmében nem minősül üzleti titoknak a támogatás felhasználásával
kapcsolatos adat, valamint az az adat, amelynek megismerését, vagy nyilvánosságra hozatalát külön törvény
közérdekből elrendeli, kérésre a Támogatott a jelen jogviszonnyal összefüggő, és az Adatvédelmi tv. 27 § (3a)
bekezdése alapján közérdekből nyilvánosnak minősülő adatokra vonatkozóan köteles tájékoztatást adni
19. A szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, az Nvtv,
Áht., az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet rendelkezéseit kell
irányadónak tekinteni.
20. A szerződés elválaszthatatlan részét képezik a következő mellékletek, a szerződés ezekkel együtt érvényes:
1.
melléklet: Számviteli bizonylatok összesítője (támogatás)
2.
melléklet: Személyi költségek és azok közterheinek összesítője
3.
melléklet: Nyilatkozat
21. A támogatási szerződés mindkét fél általi aláírása napján lép hatályba és a pályázat végrehajtása után, a
pénzügyi beszámoló elfogadása napjával szűnik meg.
22. A szerződés 3 darab, egymással mindenben megegyező, eredeti példányban készült, melyből aláírás után 2
példány a Támogatót, 1 példány a Támogatottat illet meg.
23. Szerződő felek a szerződésben foglalt feltételekkel egyetértenek, azokat közösen értelmezték és azt, mint
akaratukkal mindenben megegyezőt, elolvasás után cégszerűen jóváhagyólag aláírták.
Kelt: Gyomaendrőd, 2020. március ........

Kelt: Gyomaendrőd, 2020. március ........

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

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

Jogilag ellenjegyzem:
……………………………………………..
Pap-Szabó Katalin
jegyző
Pénzügyileg ellenjegyzem:
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……………………………………………..
Szilágyiné Bácsi Gabriella
pénzügyi osztályvezető
„
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
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15. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület
2020. február 27-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező bizottság:

Gyomaendrődi hulladékátrakó állomás építése
Pardi László osztályvezető
Toldi Balázs polgármester
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság, Pénzügyi,
Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
A Délkelet-Alföld Regionális Hulladékgazdálkodási Rendszer Létrehozását Célzó Önkormányzati Társulás (DAREH)
a KEHOP-3.2.1-15-2017-00010 kódjelű pályázatának részeként hulladék átrakó állomást tervezet építeni a
Gyomaendrőd, külterület 0130/14 hrsz. alatt nyilvántartott 8 ha 6065 m2 területnagyságú kivett üzem művelési ágú
ingatlanból kialakítandó közel 1 hektáros területen.
Az ingatlan 9 önkormányzat tulajdonában áll az alábbi táblázat szerint, így szükséges valamennyi tulajdonos
jóváhagyó döntése a tulajdonukban álló ingatlanon történő beruházás megvalósításhoz és az eljárások
lefolytatásához.
Tulajdonos önkormányzat
Szarvas Város Önkormányzata
Gyomaendrőd Város Önkormányzata
Csabacsűd Nagyközség Önkormányzata
Csárdaszállás Község Önkormányzata
Hunya Község Önkormányzata
Kardos Község Önkormányzata
Kétsoprony Község Önkormányzata
Kondoros Város Önkormányzata
Örménykút Község Önkormányzata

Tulajdoni hányad
3909/10000
3383/10000
463/10000
120/10000
175/10000
182/10000
327/10000
1317/10000
124/10000

A Képviselő-testület a múlt hónapban tárgyalta az ingatlan átadását a Társulás részére és a 7/2020. (I. 30.) Gye. Kt.
határozatával hozzájárult a földhasználati jog bejegyzéséhez.
A Társulás és a többi tulajdonos önkormányzat között lezajlott egyeztetés alapján az a döntés született, hogy a
Társulás az ingatlanrészt meg kívánja vásárolni, melyhez az ingatlan határokat rendezni kell.
A telekhatárok rendezése telek megosztással lehetséges, így a jelenlegi 0130/14 hrsz-ból kettő új hrsz-ú ingatlan
jönne létre. A Társulás tájékoztatása szerint az átrakó állomás építésére elnyert pályázatukba korábban beírt
0130/14-hrsz ingatlan azonosító adatain, tehát a hrsz-on nem lehet változtatni. Ebből adódóan a telekmegosztás a
pályázat szempontjából nem valósítható meg, így egyetlen megoldásként a telekhatár módosítás jöhet számításba.
Ez a megoldás azt jelentené, hogy a 8 ha 6065 m2 területű ingatlanból megosztása 1 ha területű ingatlan
megmaradna 0130/14 hrsz-ú ingatlanként és a maradék 7 ha 6065 m2 területű ingatlanrész a szomszédos
Regionális Hulladéklerakó ingatlanához kerülne hozzácsatolásra, melynek tulajdonosa szintén a 9 önkormányzat.
Amennyiben arra a tulajdonosok igényt tartanak ez a 7 ha 6065 m2 területű ingatlanrész a későbbiekben önálló
hrsz-ú ingatlanként is kialakítható.
A telekhatár rendezés költségeit a vevő fél viseli.
Amennyiben a Képviselő-testület a terület értékesítésével egyet ért, úgy a folyamat első lépéseként telekhatár
rendezés kell végezni, majd az új méretű ingatlanra hivatalos értékbecslést szükséges készíteni az adásvételi
szerződés aláírása előtt.
Fentiekre tekintettel kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására.
Döntéshozói vélemények
Városfenntartó, Környezetvédelmi és
Mezőgazdasági Bizottság

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

Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és

A Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek a
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Közbeszerzési Bizottság

határozati javaslat elfogadását.

Döntési javaslat
"Telekhatár rendezés támogatása"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: ÖNKORMÁNYZATI INGATLAN
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Délkelet-Alföld Regionális Hulladékgazdálkodási
Rendszer Létrehozását Célzó Önkormányzati Társulás a „Komplex hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése a
Délkelet-Alföld térségében, különös tekintettel az elkülönített hulladékgyűjtési, szállítási és előkezelő rendszerre”
elnevezésű, KEHOP-3.2.1-15-2017-00010 azonosító számú pályázat megvalósítása érdekében a nemzeti vagyonról
szóló 2011. évi CXCVI. törvény 11. § (13) bekezdése alapján az Mötv. 13. § 19. pontjában meghatározott
hulladékgazdálkodási közfeladat ellátása érdekében értékesíti az 5500 Gyomaendrőd, Külterület 0130/14 hrsz-ú,
kivett üzem besorolású, 8 ha 6065 m2 nagyságú területből telekhatár rendezéssel kialakítandó, a hulladék
átrakóállomás megépítéséhez szükséges méretű ingatlanrész Gyomaendrőd Város Önkormányzatát megillető
3383/10000-ed tulajdoni hányadát a DAREH Bázis Nonprofit Zrt részére az értékbecsléssel megállapított piaci
értéken. Felhatalmazza a polgármester az adásvételi szerződés aláírására és a szükséges jognyilatkozatok
megtételére.
A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a szomszédos, szintén közös tulajdonú ingatlannal kapcsolatos
telekhatár rendezéshez szükséges jognyilatkozatok és szerződések aláírására.
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
Felelős: Toldi Balázs
Hivatali felelős: Pardi László
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Hulladéklerakó
Megjegyzés: Térkép nyomtatás
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Nyomtatás dátuma: 2020.02.14.
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Lechner Tudásközpont Nonprofit Kft.
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16. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület
2020. február 27-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező bizottság:

Ingatlanok értékesítése
Csényi István
Toldi Balázs polgármester
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság, Pénzügyi,
Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
Gyomaendrőd Város Önkormányzata a megvásárolta a Gyomaendrőd, Szabó Dezső utca 20., (1711 hrsz.), valamint
a Gyomaendrőd, Tamási Áron utca 13. (5746 hrsz.) lakóingatlanokat. Az ingatlanok megvásárlása Nagy
József Gyomaendrőd, Vízmű sor 2/N., valamint Nagy Irén Gyomaendrőd, Vízmű sor 2/P szám alatti lakos
kiköltöztetése miatt volt szükséges. A Vízmű sor 2/N és 2/P lakások életveszélyessé váltak, felújításuk
gazdaságosan nem volt lehetséges, ezért a bérlők részére biztosítani kellett lakóingatlant.
Gyomaendrőd Város Önkormányzata a Gyomaendrőd, Szabó Dezső utca 20. szám alatti ingatlant Nagy József
részére, a Gyomaendrőd, Tamási Áron utca 13. szám alatti ingatlant pedig Nagy Irén részére bérbe adta 5. éves
időtartamra [417/2014.(VIII. 28.) határozat].
A bérleti szerződések egyben adásvételi előszerződések voltak. Bérlők teljesítették a feltételeket és megkötésre
kerültek az adásvételi szerződések.
A földhivatal elutasította a tulajdonjog bejegyzését, mivel a 417/2014.(VIII. 28.) önkormányzati határozat nem
tartalmazta az ingatlanok megnevezését, címét és helyrajzi számát, a vételárat valamint a kellő felhatalmazást..
Az ingatlanok tulajdonjogának bejegyeztetése érdekében javaslom a pontos adatokkal történő nyilatkozat kiadását.
A 417/2014.(VIII. 28.) önkormányzati határozat, valamint a bérleti szerződések az előterjesztés mellékletét képezik.
Kérem a Képviselő-testülettől az előterjesztés megtárgyalását és a döntési javaslat elfogadását.
Döntéshozói vélemények
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági
Bizottság

A Bizottság javasolja a határozati javaslat
elfogadását.

Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és
Közbeszerzési Bizottság

A Bizottság javasolja a határozati javaslat
elfogadását.

1. döntési javaslat
"Szabó Dezső utca 20."
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Önkormányzati vagyoni ügyek
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzata és Nagy József László Gyomaendrődön 2014. szeptember 22. napján a
Gyomaendrőd, Szabó Dezső utca 20. szám alatti, 1711 hrsz.-ú lakóingatlanra bérleti szerződést kötött, amely
szerződés 11. pontja szerint a bérleti szerződés egyúttal az ingatlanra vonatkozó adásvételi előszerződésnek is
minősül. Nagy József László Bérlőként a szerződésben foglalt valamennyi kötelezettségének maradéktalanul eleget
tett. Nagy József László a bérleti szerződés és egyben adásvételi előszerződésben rögzítetten megszerezte azon
jogát, hogy az ingatlant megvásárolja, és okirattal unokájára Nagy Ketrin Erikára ruházza továbbá a fizetendő
vételárba beszámításra kerüljön a bérleti szerződés alapján teljesített bérleti díj.
Gyomaendrőd Város Önkormányzata értékesíti a 5500 Gyomaendrőd, Szabó Dezső utca 20. szám alatti, 1711
hrsz.-ú lakóingatlant Nagy Ketrin Erika, 5500 Gyomaendrőd, Szabó Dezső utca 20. szám alatti magánszemélynek
1.099.980,-Ft vételáron.
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert az adásvételi szerződés
megkötéséhez szükséges jognyilatkozat megtételére.
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Határidők, felelősök:
Határidő: 2020. 03. 31.
Felelős: Toldi Balázs
Hivatali felelős: Csényi István
2. döntési javaslat
"Tamási Áron utca 13."
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Önkormányzati vagyoni ügyek
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzata és Nagy Irén Gyomaendrődön 2014. november 22. napján a Gyomaendrőd,
Tamási Áron utca 13. szám alatti, 5746 hrsz.-ú lakóingatlanra bérleti szerződést kötött, amely szerződés 11. pontja
szerint a bérleti szerződés egyúttal az ingatlanra vonatkozó adásvételi előszerződésnek is minősül. Nagy Irén
Bérlőként a szerződésben foglalt valamennyi kötelezettségének maradéktalanul eleget tett. Nagy Irén a bérleti
szerződés és egyben adásvételi előszerződésben rögzítetten megszerezte azon jogát, hogy az ingatlant
megvásárolja, és okirattal gyermekére Rafael Jánosra ruházza továbbá a fizetendő vételárba beszámításra kerüljön
a bérleti szerződés alapján teljesített bérleti díj.
Gyomaendrőd Város Önkormányzata értékesíti a Gyomaendrőd, Tamási Áron utca 13. szám alatti, 5746 hrsz.-ú
lakóingatlant Rafael János, 5502 Gyomaendrőd, Tamási Áron utca 13. szám alatti magánszemélynek 1.200.000,-Ft
vételáron.
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert az adásvételi szerződés
megkötéséhez szükséges jognyilatkozat megtételére.
Határidők, felelősök:
Határidő: 2020. 03. 31.
Felelős: Toldi Balázs
Hivatali felelős: Csényi István
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17. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület
2020. február 27-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező bizottság:

Gyomaendrőd Város Környezetvédelmi Programja
Pardi László osztályvezető
Toldi Balázs polgármester
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
A környezet védelméről szóló 1995. évi LIII. törvény 46. § (1) bekezdése megállapítja a települési (helyi)
önkormányzatok környezetvédelmi feladatait. Ezen feladatok között szerepel, hogy a települési önkormányzat a
környezet védelme érdekében önálló települési környezetvédelmi programot dolgoz ki, amelyet képviselő-testülete
hagy jóvá. Fenti törvény 48/E. §-ban foglaltak szerint a települési környezetvédelmi programnak a település
adottságaival, sajátosságaival és gazdasági lehetőségeivel összhangban tartalmaznia kell a légszennyezettségcsökkentési intézkedési programmal, valamint a légszennyezéssel, a zaj és rezgés elleni védelemmel, a zöldfelületgazdálkodással, a települési környezet és a közterületek tisztaságával, az ivóvízellátással, a települési csapadékvízgazdálkodással,a kommunális szennyvízkezeléssel, a településihulladék-gazdálkodással, az energiagazdálkodással,
a közlekedés- és szállításszervezéssel és a környezetkárosodás csökkentésével kapcsolatos feladatokat és
előírásokat.
Ahhoz, hogy a törvény által előírt kötelezettségnek eleget tegyen Gyomaendrőd Város Önkormányzata, beszerzésre
került egy környezetvédelmi szakértő.
A Képviselő-testület 2018. december 20-án, a 496/2018. (XII. 20.) Képviselő-testületi határozatban döntött, hogy a
2019. évi költségvetésben a program elkészítéséhez szükséges forrást elkülöníti.
A fentebb részletezett települési környezetvédelmi program elkészítésére Bagyinka Ferenc környezetvédelmi
szakértő (továbbiakban: Szakértő) került megbízásra.
A Szakértő elvégezte a szükséges adatgyűjtést a program elkészítéséhez, majd lefolytatta a véleményezési
eljárásokat a törvényben meghatározottak szerint eljárva.
Az egyeztetési eljárások sikeresen lezárultak és a korábbi Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági
Bizottsági észrevételek is javításra kerültek.
A végleges települési környezetvédelmi program mellékletben olvasható, melyet elfogadásra javaslunk.
Döntéshozói vélemények
Városfenntartó, Környezetvédelmi és
Mezőgazdasági Bizottság

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

Döntési javaslat
"Program elfogadása"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Környezetvédelem
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a település 2019-2024 közötti időszakra
szóló környezetvédelmi programját a "Gyomaendrőd_Város_Környezetvédelmi_Programja_2019_2024" című
dokumentumban foglalt tartalommal.
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
Felelős: Toldi Balázs
Hivatali felelős: Pardi László
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1. BEVEZETÉS
A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény IV. fejezete írja elő a
helyi önkormányzatok környezetvédelmi feladatait.
A Kt.46. § (1) alapján a települési önkormányzat a környezet védelme érdekében
a) biztosítja a környezet védelmét szolgáló jogszabályok végrehajtását, ellátja a hatáskörébe utalt
hatósági feladatokat;
b) önálló települési környezetvédelmi programot dolgoz ki, amelyet képviselő- testülete
(közgyűlése) hagy jóvá;
c) a környezetvédelmi feladatok megoldására önkormányzati rendeletet bocsát ki, illetőleg
határozatot hoz;
d) együttműködik a környezetvédelmi feladatot ellátó egyéb hatóságokkal, más
önkormányzatokkal, egyesületekkel;
e) elemzi, értékeli a környezet állapotát illetékességi területén, és arról szükség szerint, de
legalább évente egyszer tájékoztatja a lakosságot;
f) a fejlesztési feladatok során érvényesíti a környezetvédelem követelményeit, elősegíti a
környezeti állapot javítását.
A környezetvédelem tervezési rendszere
Kt.48/A. § (1) alapján az emberi egészség védelme, valamint a természeti erőforrások és értékek
megőrzése és fenntartható használata érdekében a környezettel, annak védelmével, illetve a
környezetet veszélyeztető tényezőkkel kapcsolatos általános tervet (átfogó környezetvédelmi
terv), az egyes környezeti elemekkel, azok védelmével, illetve a környezeti elemeket veszélyeztető
egyes tényezőkkel kapcsolatos részletes tervet (tematikus környezetvédelmi terv) és egyedi
környezeti adottsággal, problémával foglalkozó tervet (egyedi környezetvédelmi terv) kell
készíteni.
A tervezés során az alacsonyabb területi szintű környezetvédelmi tervet a magasabb területi
szintű környezetvédelmi tervekkel, a tematikus és az egyedi környezetvédelmi terveket az adott
területi szint átfogó környezetvédelmi tervével össze kell hangolni.
A települési program tervezet az illetékes
- megyei önkormányzatnak,
- környezetvédelmi hatóságnak,
- ingatlanügyi hatóságnak,
- egészségügyi államigazgatási szervnek,
- vízvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervnek és
- a vízügyi hatóságnak véleményezésre megküldésre került.
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A benyújtásra került környezetvédelmi program tervezetet
-

-

a Békés Megyei Kormányhivatal Békéscsabai Járási Hivatala Környezetvédelmi és
Természetvédelmi Főosztály Hatósági és Komplex Engedélyezési Osztálya BE-02/20/003742/2019.,
a Békés Megyei Önkormányzat TTO/98/4/2019.,
a Békés Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztálya BE/NEF/946-2/2019.,
a Békés Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Katasztrófavédelmi Hatósági Osztálya
35400/2722-1/2019. ált.,
a Körös- vidéki Vízügyi Igazgatóság K-6258-013/2019.,
a Békés Megyei Kormányhivatal Gyomaendrődi Járási Hivatal Földhivatali Osztálya 10.0482./2019. iktatószámú véleményében észrevételezte.

Jelen környezetvédelmi program az előzőekben hivatkozott iktatószámú vélemények
figyelembevételével kiegészített dokumentum.
A települési önkormányzat a továbbiakban gondoskodik a települési környezetvédelmi
programban foglalt feladatok végrehajtásáról, a végrehajtás feltételeinek biztosításáról, és
figyelemmel kíséri a feladatok ellátását.
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2. GYOMAENDRŐD BEMUTATÁSA
2.1 Gyomaendrőd társadalmi helyzete
2.1.1 Demográfiai viszonyok
A Dél-alföldi régió, az ország délkeleti és déli területén, a Bács-Kiskun, Békés és Csongrád megye
által lefedett területen helyezkedik el, az ország legnagyobb kiterjedésű régiója. A települések
számát (254 település, mely országos viszonylatban a legalacsonyabb egy régión belül) és a régió
területét (az ország legnagyobb kiterjedésű régiója) tekintve, régiónk az ország legritkább
településhálózatával rendelkezik. 53 városával ugyanakkor a Dél-Alföld az Észak-Alföldet
követően a legvárosiasabb régiója az országnak.
Gyomaendrőd 1989. március elején nyert városi rangot, kisvárosi jellegű település, központi
belterületből és két sűrűn lakott külterületből - Öregszőlő és Nagylapos -, valamint egyéb tanyás
térségből áll. A város külterületeivel együtt 30.394 ha- on terül el, melyből a belterület 1.120
ha.
A településen sajnos a népességszám folyamatos csökkenése figyelhető meg, amely leginkább
az elvándorlásból adódik, bár a születések száma is csökkenő tendenciát mutat.
Gyomaendrőd lakónépességének alakulása
(2006-2019)
Lakosság szám
15500

15237 15144
14748 14777 14625

15000
14500

14031

14000

14207
13829

13525

13500
13000

13390 13281
13180 13060
12962

12500
12000
11500

2006

2007

2008

2009

2010

2011
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2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Évenkénti születések száma Gyomaendrőd Városban (forrás: KSH)
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1986 1990 1994 1998 2002 2006 2010 2012 2014 2015
175 176 167 126 127
122
96
113 114
106

2016
114

2017
105

2018
120

Jelentős problémaként jelentkezik a lakosság elöregedése, melyet felerősít az is, hogy a
településünknek nagyon rossz a lakosságmegtartó ereje.
Elvándorlások száma (forrás: KSH)
2008
237

2009 2010 2011 2012 2013 2014
218 178 176 101
101 103

2015
189

2016
113

2017
132

2018
47

A népesség döntő többsége magyar nemzetiségű. Kisebb számban megtalálható a német és
cigány nemzetiséghez tartozónak vallók száma. E cigány közösség 1995 óta, míg a német 1998
óta önálló nemzetiségi önkormányzattal rendelkezik.

Állandó népesség korcsoportos bontásban
Korcsoport

Férfi

Nő

0-2 éves
3-5 éves
6-14 éves
15-17 éves
18-60 éves
61-120 éves

2014.
01.01.
158
160
598
192
3952
1448

2019.
01.01.
178
161
539
215
3606
1552

2014.
01.01.
123
152
560
177
3886
2119

2019.
01.01.
172
161
499
191
3481
2207

0-18 éves
19-60 éves
61 év felett
Összesen

1174
3886
1448
6508

1141
3558
1552
6251

1086
3812
2119
7017

1077
3427
2207
6711

Összes lakos
2014.
2019.
01.01.
01.01.
281
350
312
322
1158
1038
369
406
7838
7087
3567
3759
2260
7698
3567
13525

2218
6985
3759
12962

A korcsoportos bontás is igazolja, hogy egyre kevesebben születnek – megfigyelhető az
elöregedés is -, és maradnak itt Gyomaendrődön, mely hosszú távon súlyos demográfiai
következményekkel fenyeget.
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A nemek aránya az országos átlagéhoz hasonlóan alakul, a településen a nők száma magasabb.
Évek Nők (fő) Férfiak (fő)
2008
7668
7012
2009
7498
6877
2010
7376
6755
2011
7259
6635
2012
2013
2014
2015
2016

7121
7390
7297
7220
7160

6553
6817
6784
6730
6646

2.1.2 Oktatás, képzés
A lakosság képzettségi helyzetét vizsgálva Gyomaendrőd az Alföld tekintetében az átlagosnál
jobb mutatókkal rendelkezik. Az érettségizettek aránya a 90-es években az átlag fölé
emelkedett, a többi településhez viszonyítva magas, s kevés azon 60 éven felüliek száma, akik
egyetlen osztályt sem végeztek. Az iskolázottsági mutatók napjainkban romlottak, de még mindig
jónak mondhatóak. Az alacsony iskolázottság következményeként magasan alakul a
munkanélküliek száma és a munkanélküliségi ráta.
A településen túlnyomó részben fizikai, jellemzően középfokú végzettséggel rendelkező
munkaerő található.
Az intézményi ellátottság tekintetében az alábbiakat ismertetjük.
Gyomaendrődön 2 bölcsőde található, amely intézményt nonprofit Kft. működteti. A két
intézmény által biztosított férőhelyek száma összesen 48.
Az óvodai ellátás esetében Gyomaendrőd Város, valamint Hunya és Csárdaszállás Községek
Önkormányzatai Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda néven új intézményt
alapítottak. Az óvoda, székhelyintézménye mellett még 2 gyomaendrődi telephelyből és egy
Csárdaszálláson található tagintézményből áll. A Kistérségi Óvoda 2012. szeptember 1. nappal
kezdte meg működését.
A maximális férőhelyek a gyomaendrődi székhelyre és telephelyekre vonatkozóan az alábbiak
szerint alakulnak:
- Százszorszép Óvoda (zöld óvoda): 114 fő,
- Csemetekert Óvoda: 83 fő
- Margaréta Óvoda (zöld óvoda): 82 fő
Ezen túl a városban három óvoda esetében az óvodai feladatellátást nonprofit kft-ék látják el, a
feladatellátásra az önkormányzat köznevelési szerződést kötött az óvoda fenntartókkal.
Az óvodából az iskolába való átmenet a gyermekek számára a 100 %-os óvodáztatásnak is
köszönhetően kevesebb nehézséget okoz.
Gyomaendrődön három általános iskola működik. A gyomai településrészen a Gyomaendrődi
Kis Bálint Általános Iskola és a Szent Gellért Katolikus Általános Iskola és Gimázium, az endrődi
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Oldal: 10

Gyomaendrőd Város Környezetvédelmi programja 2019-2024
részen pedig a Rózsahegyi Kálmán Kistérségi Általános Iskola. Az utóbbi intézmény esetében
térségi vonzáskörzetről is beszélünk, hiszen Csárdaszállásról a felső tagozatos diákok ide járnak
tanulni.
A Szent Gellért Katolikus Általános Iskola é s Gimnázium egyházi fenntartású intézmény, a
Gyomaednrődi Kis Bálint Általános Iskola 2013. január 1-ig önkormányzati fenntartású
intézmény volt, örökös Ökoiskola címmel rendelkezik. A Rózsahegyi Kálmán Kistérségi Általános
Iskola esetében 2013. január 1-ig közös intézményfenntartásban – a GyomaendrődCsárdaszállás-Hunya Intézményi Társulás fenntartásában, melynek gesztora Gyomaendrőd valósult meg az általános iskolai oktatás.
A köznevelési feladatot ellátó egyes önkormányzati fenntartású intézmények állami
fenntartásba vételéről szóló 2012. évi CLXXXVIII. törvény erejénél fogva a gyomaendrődi
oktatási intézmények 2013. január 1. nappal a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ
Gyomaendrődi Tankerületének fenntartásába kerültek. Az oktatási vagyon működtetője
továbbra is Gyomaendrőd Város Önkormányzata. Az oktatási vagyon a Tankerület
vagyonkezelésében van.
Gyomaendrődön két középfokú oktatási intézmény működik, melyek közül a Bethlen Gábor
Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakképző Iskola és Kollégium szakközépiskolai és szakiskolai
képzések mellett érettségire épülő szakképesítéseket is lehet szerezni. Az intézmény fő oktatási
területe a mezőgazdaság, de oktatnak egyéb – főleg könnyűipari - szakmákat is
A 2017/2018-as tanévre az alábbi szakmákra vonatkozó beiskolázást engedélyezett az OM:
Szakközépiskola –
- Gazda
- Lovász
- Édesipari termékgyártó
- Állattartó szakmunkás
- Pék
- Kistermelői élelmiszerellátó – falusi vendéglátó
- Családi gazdálkodó
- Tartósítóipari szakmunkás
- Tejipari szakmunkás
- Húsipari szakmunkás
Szakgimnázium
- mezőgazdasági ágazat
- környezetvédelmi ágazat
Technikus
- Mezőgazdasági technikus
- Környezetvédelmi technikus
- Állattenyésztő és állategészségügyi technikus
Szaktechnikus
- Növényvédelmi szaktechnikus
Intenzív érettségi
A Szent Gellért Katolikus Általános Iskola és Gimnázium intenzív nyelvi előkészítő évfolyamok,
emelt szintű évfolyam, közgazdasági és kereskedelmi-marketing oktatás, utazás és turizmus szak,
rendészeti szak találhatóak meg a négy évfolyamos általános gimnáziumi képzés mellett.
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Mindkét középiskolában országos szinten is elismert oktató-nevelő munka folyik.
A városban művészetoktatási lehetőség is adott. A Kállai Ferenc Alapfokú Művészetoktatási
Intézmény feladata, hogy a művészetoktatás követelményi és tantervi programjára épülő
művészetek területén kibontakoztassa a művészi képességeket, fejlessze a művészi
tehetségeket. Biztosítsa a művészi kifejezőképességeket megalapozó, illetve szakirányú
továbbtanulásra felkészítő nevelő-oktató munkát. Az intézményben képzőművészeti,
zeneművészeti, táncművészeti és színművészeti tagozaton folyik az oktató munka.
A településen rendelkezésre állnak oktatást kiegészítő tevékenységek, mint pedagógiai
szakszolgáltatás, ezen belül nevelési tanácsadás és logopédiai ellátás is. A pedagógiai
szakszolgálat feladatait a Gyulai tankerület irányítja, míg a családsegítés és a gyermekjóléti
szolgáltatás Gyomaendrődi Család- és Gyermekjóléti Központ önálló intézményként funkcionál.

2.1.3 Művelődés, kultúra
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX tv. 13. § (1) szerint a települési
önkormányzat feladata kulturális szolgáltatás, különösen a nyilvános könyvtári ellátás
biztosítása; filmszínház, előadó-művészeti szervezet támogatása, a kulturális örökség helyi
védelme; a helyi közművelődési tevékenység támogatása. A muzeális intézményekről a
nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL tv. 76. §-a alapján a
települési önkormányzat kötelezően ellátandó feladata a helyi közművelődési tevékenység
támogatása. A törvény 78. § (2) bekezdése szerint az önkormányzat a városban közművelődési
intézményt biztosít.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a közművelődési feladatok
ellátásáról 2009. március 1.-jétől a Közművelődési-Közgyűjteményi és Szolgáltató Intézmény
keretei között gondoskodik. Az intézmény székhelye a Kossuth út 9. szám alatt található.
1. Gyomai településrész önkormányzati fenntartású közművelődési intézménye:
Telephelyei:
Kállai Ferenc Művelődési Központ (Gyomaendrőd, Kossuth L. u. 9.)
Körös Látogatóközpont (Gyomaendrőd, Jókai M. u. 6.)
Tanösvény (Gyomaendrőd, Erzsébet liget)
Víziszínpad
Gyomai Tájház és Alkotóház (Gyomaendrőd, Zrínyi Miklós út 2.)
2. Endrődi településrész önkormányzati fenntartású közművelődési intézménye
Telephelyei:
Szent Antal Népház és Művelődési Ház (Gyomaendrőd, Blaha L. u. 21.)
Endrődi Tájház és Helytörténeti Gyűjtemény (Gyomaendrőd, Sugár út 18-20. sz.)
Szent Antal Kenyérsütőház (Gyomaendrőd, Szent Antal u. 4)
Bárka Látogatóközpont (Gyomaendrőd, Templom–zug)
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3. Határ Győző Városi Könyvtár (Gyomaendrőd, Fő út 230)
Intézményi struktúrán kívüli közművelődési feladatot ellátó szervezetek:
Közalapítvány Gyomaendrőd Város Közgyűjteményeiért
Rózsahegyi Iskola Diákjaiért Alapítvány által működtetett Rózsahegyi Ház
(Gyomaendrőd, Kondorosi út 1)
Touriform iroda (Gyomaendrőd, Erzsébet Liget 2)
Kner Nyomdaipari Múzeum (Gyomaendrőd, Kossuth Lajos u. 16)
A gyomai részen található székhely számos civil
szervezetnek
közösségi
teret
biztosít,
rendezvényeivel a település kulturális életének
egyik központja. Az intézményben többek közt a
Gyomaendrődi
Őszi
Tárlat,
az
amatőr
gyomaendrődi művészek kiállítása kerül évente
megrendezésre.

Az Endrődi Népház programjai az endrődi
városrész közművelődését szolgálják, és
helyet ad a városrész civil szervezeteinek.
A lakosok igényeihez alkalmazkodva főként
a közösségi lét különböző formáinak
segítése a fő tevékenység. Ezen kívül
rendezvényeknek,
kiállításoknak,
közéleti-,
közérdekű
összejöveteleknek,
gyűléseknek,
tanfolyamoknak színhelye a közművelődési
színtér. Az Endrődi Népház 2015. május 9én volt 85 éves.
Az Endrődi Tájház és Helytörténeti Gyűjtemény 1977 óta működő intézmény. A Tájház
berendezésével a XIX. század eleji paraszti életet mutatja be. A Tájház szomszédságában lévő
épület megvásárlásával méltó helyre került az egyre gyarapodó helytörténeti gyűjtemény,
melyből több állandó kiállítás is megtekinthető:
- Bepillantás Endrőd régmúltjába – régészeti kiállítás
- Tímár Máté emlékszoba
- Csizmadiák és cipészek Endrődön a XIX. sz. – XX. sz. fordulóján
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A Tájház kiemelt hangsúlyt fektet a népi kézműves mesterségek
bemutatására. Lehetőségeihez mérten az iskolai elméleti oktatásban
szereplő néprajzi és helytörténeti anyag gyakorlati, valamint tárgyi
megismertetését rendhagyó múzeumi órák keretében segíti elő.
A gasztronómiai programjaik kiszélesítették a látogatók körét:
- Hagyományos endrődi disznótor a tájházban 2004-ben kísérletként
tervezett program olyan jól sikerült, hogy az elmúlt években
visszatérő, közkedvelt programmá vált.
a hagyományos ételkészítési bemutató program, melyen a látogatók
megismerhetik a helyi ételek (kemencében sült kelt tészták,
vászonfazékban helyi specialitások) készítésének régies módjait.

Az intézmény részt vesz a helyi emlékek
védelmében, melynek eredményeként egyre több
kulturális objektum újul meg, vagy kerül védettség
alá. Nyaranta néprajzi tábort szerveznek néprajz
szakos hallgatók és helyi fiatalok részvételével.

Napjainkban a gyomai városrészen, a Zrínyi Milós
utcában is kialakításra került egy tájház, mely a
Gyomai Tájház és Alkotóház nevet kapta. Az
egyetlen olyan gyomai parasztház, ami még mindig
hiánytalanul magán hordozza a régi falusi építészet
elemeit, stílusjegyeit. A szobákban található két, a
mai napig működőképes kemence disznótoros vagy
más sütés-főzést magába foglaló lakoma alapjául is
szolgál a rendezvényeken.

Szent Antal Zarándokház:
A turisztikai attrakciók DAOP projekt keretein belül 2015-ben kerül átadásra a történelmi és
kulturális örökség turisztikai hasznosítása céllal„Szent Antal” kenyérsütő háza:
Gyomaendrőd Város Önkormányzata
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A kenyérsütő ház olyan kulturális emlék, mely
régiónkban és talán az országban is egyedinek
nevezhető. A városba látogató zarándokok és más
célcsoportok számára a tradicionális kenyér-,
kalácssütés bemutatása mellett a kulturális
örökségünk történelmének megismerése is a
program részét képezi.

Az épület eredeti formában került visszaállításra,
az udvarán fedett pihenőhellyel A hátsó kerítés
falon Szent László fogadalmi kereszt elhelyezésére
adott a lehetőség, ezzel is egy hagyományt
indítva a zarándokok részére.

A város könyvtára a Határ Győző Városi Könyvtár, székhelye 2017. évtől Gyomaendrőd, Fő út
230. Egy korábbi önkormányzati döntés eredményeként a Határ Győző Város Könyvtár ismét két
helyen fogadja az olvasásra, internetes információgyűjtésre vagy egyéb, az intézmény által
nyújtott szolgáltatásra vágyó városlakókat. Endrődön a régi új helyén, a Népház földszintjén, míg
Gyomán egy régi patinás épületben, a Fő út 230. alatt várja az olvasókat. Az intézményekben
nyilvános könyvtári feladatellátás valósul meg. A könyvtár továbbá kiemelt figyelmet fordít a
fizikai, etnikai, szociális hátrányokat szenvedők, valamint az időskorúak ellátására olyan módon,
hogy minél több elérést és lehetőséget biztosítson számukra az információ ellátásban, a
szolgáltatások a dokumentumok igénybe vételében, valamint a dokumentumok használatában.
A Vidovszky Béla Helytörténeti Gyűjtemény – Városi Képtár működtetésével városunk méltán
büszke lehet arra, hogy helyet tud biztosítani egy állandó képzőművészeti kiállítóhelynek. A
Képtár helyi civil kezdeményezéssel jött létre, mutatva, hogy a közművelődés területén
létjogosultsága van a civil szervezetek jelenlétének. A Vidovszky Béla Helytörténeti Gyűjtemény
(Városi Képtár) a Közalapítvány Gyomaendrőd Város Közgyűjteményeiért fenntartásában
működik. A képtárban állandóan megtekinthetőek Vidovszky Béla festményei és személyes
emlékei, Corini Margit, a párizsi éjszaka festőjének festményei, Illéssy Péter grafikái és
festményei valamint Pásztor János szobrai a Magyar Nemzeti Galériából. Évente négy-öt
időszaki tárlatot rendeznek a fenti művészekkel személyes vagy szellemi kapcsolatban álló
alkotók munkáiból, valamint a megyei és városunkból elszármazott kortárs képzőművészek
alkotásaiból.

Gyomaendrőd Város Önkormányzata
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A Kner Nyomdaipari Múzeum - Magyarország egyetlen
nyomdaipari múzeuma - 1970 óta működik Kner Imre
egykori lakóházában, mely 1925-ben épült Kozma Lajos
építész-grafikus tervei alapján, népies barokk stílusban. A
múzeum kiállítása bemutatja a Kner család tagjainak
munkásságát és a Kner Nyomda történetét az 1882-es
alapítástól napjainkig.

Emléktermek, emlékhelyek
A gyomaendrődi pedagógusok és lelkes népművelők fontosnak tartják a hagyományok ápolását,
azok továbbörökítését a felnövekvő nemzedékben. Tudatosítani akarják, hogy múltunk egyben a
jövőnk is, ezért fontos, hogy ismerjük a városunkban élt és élő, értünk tevékenykedő
pedagógusokat, művészeket. Városunkban hat emlékszoba valamint emlékhely működik, ebből
kettő a Gyomaendrődi Kis Bálint Általános Iskola gondozásában (Darvas Tibor Emlékterem,
Beranek Ottóné Emlékterem), egy a Rózsahegyi Kálmán Kistérségi Általános Iskolában
(Rózshegyi Kálmán emlékére), egy a Városi Képtárban (Vidovszky Béla emlékhely), egy az Endrődi
Tájházban (Tímár Máté emlékhelye) valamint a Pap Zsigmond emlékház a Rákóczi úton.
Látnivalók Gyomaendrődön (a teljesség igénye nélkül):
- Jézus Szíve Katolikus Templom, Szent Imre Katolikus Templom, Evangélikus Templom,
Református Templom
- Erzsébet liget, hársfasor, szelídgesztenye fák, Holtágak és a Hármas-Körös és ártere
- Endrődi Tájház és Helytörténeti Gyűjtemény Gyomai Tájház és Alkotóház
- Kner Nyomdaipari Múzeum, Vidovszky Béla Helytörténeti Gyűjtemény
- Emlékművek, terek, a Gyomaendrődi Járási Hivatal épülete
- Liget Gyógyfürdő és a szabadstrandok
- Bárka Látogatóközpont
- Körös Látogatóközpont
- Sóhajok hídja, lombkorona sétány, vízi színpad

Gyomaendrőd Város Önkormányzata
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2.1.4 Sport, kikapcsolódás
Városunkban közel 20 sportszervezet működik. Óriási sikereket érnek el társastáncosaink,
kajakosaink, judósaink és ökölvívóink. Nagy hagyománya van a labdarúgásnak. A sokáig két
csapat (Gyomaendrődi FC- /Gyoma/ és Gyomaendrődi Városi SE-/Endrőd/) 2008
szeptemberében egyesült Gyomaendrődi FC néven.
Az atlétika sportágában is kiemelkedő eredmények születtek és születnek. Az utánpótlás
nevelésben – bármely sportág területén – nagy szerepe van az iskolákban működő
sportegyesületeknek is.
A város központjában, a Kner térrel szemben található
Gyomaendrőd egyetlen sportcsarnoka, mely kiválóan
alkalmas sportesemények (kispályás foci, kézilabda-,
kosárlabda-, röplabda meccsek) lebonyolítására, valamint
kulturális- iskolai események megrendezésére.
A csarnok befogadó képessége 300 fő.
A Sportcsarnok igénybe vehető az oktatási intézmények
kötelező testnevelési óráinak megtartására.
A Kis Bálint Általános Iskola Sportegyesületének
javaslatára a Sportcsarnok 2008. június 1. napjával felvette
a Varga Lajos nevet.
A sportcsarnok számos kulturális programnak ad helyet, és alkalmas lehet nagyszabású vásárok,
kiállítások és kistérségi rendezvények megrendezésére.
Az óvodák és az oktatási intézmények nevelési illetve
pedagógiai programjukban rögzítetten vízhez szoktatást
illetve úszásoktatást biztosítanak az intézményekbe járó
gyermekek, tanulók számára. Gyomaendrőd Város
Önkormányzata támogatja - fenntartótól függetlenül -, a
város oktatási intézményeibe járó gyermekek úszásoktatását.
Az úszásoktatás helyszíne a Liget Fürdő.

Gyomaendrőd Város Önkormányzata
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Sportpályák
A Gyomaendrődi Futball Club feladata a sportpályák fenntartása. Az 1997. december 03.–án
kötött megállapodás szerint Gyomaendrőd Város Önkormányzata 30 éves időtartamra az
endrődi ligeti sportlétesítményt az egyesület kezelésébe adta. A megállapodásban rögzített
feltételek szerint az egyesület a pályát kizárólag sportcélra használhatja, illetve az egyesület
köteles a használat teljes ideje alatt a Rózsahegyi Kálmán Kistérségi Általános Iskola részére a
létesítményt ingyenesen rendelkezésre bocsátani a tanórai és tanórán kívüli foglalkozásokhoz.
Sportlétesítmények:
- Varga Lajos Sportcsarnok
- Népligeti Sporttelep (futball- és futópálya)
- Népligeti bitumenes pálya
- Erzsébet-ligeti Sporttelep (futball- és futópálya, műfüves futballpálya)
- Százszorszép Óvoda Ovi-Sport pálya
- Kis Bálint Általános Iskola sportudvara(kivitelezés 2018-ban)
- Erzsébet-ligeti Tenisz Pálya
- Fedett Fürdő
- Halász István Csónakház
- Telekparti Szabadidő és Lovaspark
- Sziluett 2005 Fitness Klub - kondi terem, fitness-aerobik terem Hősök útja 51.
- Atlantisz Edző Klub – kondi terem Hősök útja 45
- Gyomaendrődi Judo Klub – edző termek Kossuth út 50.
- Hencz Wrestling SE – edző terem Fő út 81/2

2.1.5 Egészségügy, szociális ellátás
Gyomaendrőd lakosainak egészségi állapota nem tér el az országos helyzettől, miszerint a nagy
betegségcsoportok ugyanúgy jellemzőek sajnos a településen élőkre (keringési rendszer
betegségei, daganatos megbetegedések, emésztőrendszer megbetegedései, légzőrendszer
megbetegedései, külső okok - baleset, öngyilkosság stb.), mint az országos átlagra.
Magyarországon a születéskor várható életkor 5-8 évvel alacsonyabb, mint az Európai Unió
többi országában és sajnos ez Gyomaendrődön sincs másképp. A Dél-Alföldre ezeken felül igen
jellemző a depresszió, mint pszichiátriai betegség, melynek kialakulása összefügghet az
alkoholizmussal és a rokkanttá nyilvánítással.
Az egészséges életmódra való nevelést már gyermekkorban szükséges lenne elkezdeni, bár hozzá
kell tenni, sok gyermek nem tud részt venni az iskolai testnevelés órákon sem, mert
felmentése van valamilyen betegség miatt (műtét, asztma, szívprobléma,) az órák látogatása
alól.
Az utóbbi időben jelentősen megszaporodtak az allergiás betegségek Gyomaendrődön is,
akárcsak szerte a világban. A gyermekek jelentős részénél tapasztalhatóak csontrendszeri
elváltozások, tartási hibák, szaporodnak a fogászati megbetegedések is.
Gyomaendrőd Város Önkormányzata
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A lakosság életmódja a Dél-alföldi régió átlagának megfelel. Az egészségesebb életmód és
egészséges táplálkozás megvalósulásához felvilágosító munkára és anyagi körülmény változására
lenne szükség. Olyan környezeti hatásról, mely jelentősen befolyásolná a lakosság egészségi
állapotát, nem beszélhetünk. A társadalmi, gazdasági, szociális és kulturális viszonyok
megfelelnek a magyarországi települési viszonyoknak.
Az egészségügyi ellátást biztosító önkormányzati vagyon:
Hősök útja 57.
Fő u. 2.
Dr. Pikó Béla u. 3.
Erzsébet liget 2.
Hősök útja 40.
Fő u. 3.

Járóbeteg-szakellátás
Védőnői szolgálat, Iskola és ifjúság-egészségügyi ellátás
Védőnői szolgálat, Iskola és ifjúság-egészségügyi ellátás,
háziorvosi alapellátás
Reumatológiai szakellátás, Gyógytorna
Iskola és ifjúság-egészségügyi ellátás
Háziorvosi alapellátás

Gyomaendrődön felnőtt és gyermek ellátást biztosító háziorvosi rendelők találhatók meg, ezen
túl védőnői szolgálat, fogorvosi szakrendelők, mentőszolgálat, illetve központi orvosi ügyelet is
működik.
Az orvosi alapellátást a háziorvosok biztosítják, míg a szakellátást a járóbeteg szakellátó
biztosítja, a Városi Egészségügyi Intézmény. Az itt működő szakrendelések: laboratórium,
nőgyógyászat, belgyógyászat, fül- orr – gégészet, sebészet, bőrgyógyászat, urológia, orthopedia,
tüdőgyógyászat, szemészet, röntgen, ultrahang, neurológia, pszichiátria
2013. január 1-jével Gyomaendrőd járási székhely lett. A város területén a mezőgazdasági egyéni
és társas vállalkozások biztosítják az itt élő lakosság többségének a megélhetését. Az ipari
területen megjelenik a cipő- és nyomdaipar, de számos egyéb területen, így a faiparban,
élelmiszer feldolgozóiparban található meghatározó számú vállalkozás. A fejlődő és
korszerűsödő kereskedelem és szolgáltatás egyes területeken európai színvonalú ellátást kínál
az itt élő emberek és átutazók számára.
A város legnagyobb munkaadója az önkormányzat, amely a gyermekjóleti, szociális,
egészségügyi, sport- és kulturális területen nyújt megélhetést a helyi humán értelmiség számára
és korszerű szolgáltatást a város és térsége lakosságának.
A szociális helyzet változásai
Gyomaendrőd
Munkanélküliek száma a településen
Ebből tartósan munkanélküli
Hány háztartás kap rendszeres szociális segélyt?

2008.
800
100
326

2012.
1027
204
406

2014.
564
75
666

2016.
381
61
nem
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Hányan kapnak rendszeres szociális segélyt?

n.a.

46

266

Hány gyermek után igényelnek
rendszeres gyermekvédelmi
Azon gyermekek száma, akiknek szülei
nyilatkoztak
Azon gyermekek száma, akiknek szülei
nem nyilatkoztak

752

1043

783

229

181

523

358

releváns
nem
releván
s

933

619

507

n. a.

n. a.

n. a.

n. a.

n. a.

n. a.

A pénzbeli és természetbeni szociális ellátások megállapításában, folyósításában az alábbi
szervek vesznek részt:
Járási hivatal:
- időskorúak járadéka
- aktív korúak ellátása
- ápolási díj
- egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság megállapítása
- alanyi és normatív közgyógyellátás
- a hadigondozással kapcsolatos feladatok ellátása.
Önkormányzati Hivatal
Jegyzői hatáskörben:
• rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény
Önkormányzati hatáskörben:
- rendszeres települési támogatás
o lakásfenntartási támogatás
o gyógyszer támogatás
- rendkívüli települési támogatás (átmeneti pl kórházi kezelésre, temetési segély)
- köztemetés
Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya települések Önkormányzatai a személyes gondoskodást
nyújtó szociális ellátások biztosítása érdekében működtetik a Térségi Szociális Gondozási
Központot. Az intézményt 1993. május 1-jével alapította Gyomaendrőd Város Önkormányzata.
Az intézmény a Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Intézményi Társulás fenntartásában látja el
feladatait.
Az intézmény a személyes szociális gondoskodás keretein belül szolgáltatásai által segítséget
nyújt mindazon szociálisan rászorult személyek számára, akik életvitelükben részleges vagy teljes
segítségre szorulnak. Intézményhálózata révén az alap és szakosított ellátási formák
összehangolásával, az idős és/vagy fogyatékkal élő személyek bio – pszicho - szociális
szükségleteinek kielégítésében nyújt részleges vagy teljes segítséget. Az ellátás minél magasabb
színvonalú megvalósulása érdekében kapcsolatot tart mindazon társadalmi-, érdekképviseleti
szervezetekkel, társintézményekkel, melyeknek együttműködése az idős és/vagy fogyatékos
ellátottak életminőségének javulásához hozzájárulhat.

Gyomaendrőd Város Önkormányzata

Oldal: 20

Gyomaendrőd Város Környezetvédelmi programja 2019-2024
Az intézmény az alábbi feladatokat látja el.
1.Idősek nappali ellátása (Idősek Klubja)
2.Fogyatékosok nappali ellátása (Rózsakert Esély Klub)
Mindkét nappali ellátási formában nyújtott szolgáltatás magában foglalja az alábbi elemeket:
- Fizikai ellátás
- Egészségügyi ellátás
- Mentális ellátás
- Szabadidő hasznos és célszerű eltöltésére irányuló foglakoztatás
- Ellátottak érdekvédelme
3. Házi segítségnyújtás
4. Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
5. Támogató szolgálat
6. Tanyagondnoki szolgálat
7. Étkeztetés
8. Vendég étkeztetés
9. Idősek otthona és átmeneti elhelyezést(gondozó ház) biztosító egységek
9. 1 Átmeneti elhelyezés /Idősek gondozóháza/
9.2 Tartós elhelyezés /Idősek Otthona/
Kiegészítő feladatok:
1. Gyakorlóterep biztosítása
2. Egyéb vendéglátás /munkahelyi étkeztetés, vendéglátás/
3. Máshová nem sorolható egyéb szárazföldi szállítás
2017. január 1-től a önálló intézményként működik Gyomaendrődi Család és Gyermekjóléti
Központ feladatkörébe tartozik:
a családsegítés
- Közreműködik a család szociális, mentálhigiénés és életvezetési problémáinak
feltárásában.
- Gondoskodik a befolyásoló okok megszüntetéséről, megoldási javaslatot készít, és
segítséget nyújt.
- Részt vesz az egyének és családok kapcsolatkészségének javításában folyamatosan
figyelemmel kíséri a működési területen élő lakosok szociális helyzetét.
- Kezdeményezi új szociális ellátások bevezetését az önkormányzatnál.
- Támogatja, segíti az önsegítő csoportok, civil szerveződések létrehozását, valamint a
munkáját.
és a gyermekjóléti szolgáltatás
- a gyermek testi, lelki egészségének, családban történő nevelésének elősegítése;
- a veszélyeztetettség megelőzésére, a kialakult veszélyeztetettség megszüntetésére
valamint a gyermek családjába történő visszahelyezése érdekében tett intézkedések;
- összehangolva a gyermekeket ellátó egészségügyi és nevelési-oktatási intézményekkel
szerevezési, szolgáltatási feladatokat végez.
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2.1.6 Közbiztonság
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX.tv. 13. § (1) bekezdése szerint a
települési önkormányzat feladata közreműködés a település közbiztonságának biztosításában.
A feladatellátás mértékéről a képviselő-testület rendelkezik a lakosság igényeire és az anyagi
lehetőségeire figyelemmel. A közbiztonság helyzetéért a rendőrségről szóló 1994.évi XXXIV tv.
alapján a rendőrség a felelős. A rendőrség a feladatai ellátása során együttműködik az állami és
az önkormányzati szervekkel. Gyomaendrőd városát a Szarvasi Rendőrkapitányság
Gyomaendrődi Rendőrörse védelmezi. A városban civil szervezetként Polgárvédelem is
működik. Fenti szervezetek a lakossággal együttműködve végzik munkájukat, lehetőségeikhez
mérten. Az önkormányzat által létrehozott mezei őrszolgálat 1998-ban alakult meg.
Működésük eredményeként a külterületen jelentősen javult a közbiztonság. Gyomaendrődön a
közterület- felügyelet egy fővel működik.
A tüzek elleni kártételek és megelőzés tekintetében jelentős szerepe van a Hunyai,
Csárdaszállási, Gyomaendrődi Önkormányzati Tűzoltóságnak, mely a Szarvasi Hivatásos
Tűzoltóság irányítása alá tartozik.
A településen katasztrófa-helyzet esetében a Békés Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság
Szeghalmi Területi Igazgatóságának Katasztrófavédelmi Kirendeltsége az illetékes, mely
közvetlenül szintén a Szarvasi Hivatásos Tűzoltóság irányítása alatt áll.
Az önkormányzat részéről a katasztrófavédelmi feladatokért a polgármester felelős. Munkáját
helyettese, a közbiztonsági referens segíti.

2.1.7. Környezetvédelmi témájú helyi rendeletek
-

-

-

-

Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testületének 27/2016. (XI.28.) önkormányzati
rendelete a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testületének 42/2010. (XII.29.) önkormányzati
rendelete a hulladékgazdálkodási tervről
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testületének 20/2004. (VI.29.) önkormányzati
rendelete a talajterhelési díjról
Gyomaendrőd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2017. (IX.1.) önkormányzati
rendelete a településfejlesztéssel, településrendezéssel és településkép-érvényesítéssel összefüggő
partnerségi egyeztetés helyi szabályairól
Gyomaendrőd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2018. (XI.30.) önkormányzati
rendelete a településkép védelméről
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2010. (II.26.) önkormányzati
rendelete a város helyi építési szabályzatáról
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2007. (II.26.) önkormányzati
rendelete Gyomaendrőd Város Önkormányzat Környezetvédelmi Alapjáról
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testületének 33/2003. (XII.29.) önkormányzati
rendelete a fák védelméről, valamint a helyi jelentőségű természeti területek és értékek védetté
nyilvánításáról
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2014. (IV.4.) önkormányzati
rendelete a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvízzel kapcsolatos közszolgáltatás
kötelező igénybevételéről
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testületének 25/2010. (VIII.30.) önkormányzati
rendelete a közterület-felügyeletről és mezei őrszolgálatról
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2.2 A Környezeti elemek bemutatása
2.2.1 Levegő
Békés megye levegőtisztasági szempontból az ország kevésbé problémás, viszonylag tisztább
levegőjű térségei közé tartozik. A megyében nem tapasztalható jelentős ipari eredetű
szennyezés, hiszen nem üzemelnek a nagyobb levegőszennyezésekért felelős vegyi- és nehézipari
művek és az erősen levegőszennyező hőerőművek.
A megyére is jellemző, az országos tendenciához hasonlóan, hogy az ipari eredetű légszennyező
anyagok kibocsátása az utóbbi évtizedben tartósan és folyamatosan csökkent. A tendenciák
ismeretében remélhető, hogy ezen a téren a jövőben sem fog romlani a helyzet. E kedvező
eredmény okai a rendszerváltás utáni időszakban jól ismertek.
Ezen okok között kiemelten szerepel a korszerűbb ipari technológiák bevezetése, illetve az
energiahordozók árának emelkedéséből is adódó ésszerűbb energiafelhasználás következtében
csökkenő ipari energiafelhasználás. Békés megyében valósult meg az országban elsőként a teljes
körű földgáz program. Ezeken túlmenően a katalizátoros gépjárművek és az ólommentes benzin
elterjedése, a gépkocsik szén-monoxid kibocsátásának csökkenése és az évenkénti
környezetvédelmi ellenőrzés bevezetése, és nem utolsósorban a közel tizenöt éve működő
környezetvédelmi hatósági munka eredményessége is szerepet játszott e kedvező értékek
kialakulásában.
Ezt a képet azonban árnyaltabbá teszik az alábbi problémák:
– Békés megyében az Országos Immisszió Hálózat keretén belül mindössze négy település
(Békéscsaba, Békés, Gyula, Orosháza) 12 mérőhálózati pontján folytatnak rendszeresen
levegőminőség vizsgálatokat. Az elmúlt években a kijelölt mérőpontokon mért kén-dioxid,
valamint nitrogén-oxidok tekintetében a városok levegője tisztának minősíthető, a mért
átlagértékek minden esetben határérték alattiak voltak.
A megye sajátosságából adódóan a levegő minősége a por miatt kedvezőtlen, ugyanis
településeink fő szennyező anyaga a por, amely főként helyi, mezőgazdasági és közlekedési
eredetű. Az utóbbi évek adatai alapján az ülepedő por és a szálló por egyes térségekben
határérték feletti immissziós értéket eredményezett.
– A főközlekedési utak (Gyula, Orosháza kivételével) a települések belterületén haladnak át,
viszont a megyében a levegő szennyezettségét csak az említett négy városban mérik.
Változást eredményeznek majd a 44-es számú főút új, a települések belterületét elkerülő
szakaszai, melyek következtében a lakott területeken várhatóan jelentősen csökkeni fog a
közlekedés által okozott légszennyezés.
– Békés megyei sajátosság a fűtött fóliás növénytermesztés. E tevékenység tekintélyes része
belterületen, illetve ahhoz közel folyik. A fűtésre használt kazánokban gyakran használnak
rossz minőségű, magas kéntartalmú tüzelőanyagot, továbbá használt gumiabroncsokat,
fóliát és hulladékot égetnek.
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–

Szintén az agrár-jelleggel és a falusias hagyományokkal függ össze a gyakori bűzhatás, amely
sok lakossági konfliktus oka. Itt fő okként elsősorban a nagy tömegű, szabálytalan belterületi
állattartást lehet megnevezni.

A településen imissziós mérőpontok nincsenek kialakítva, ezért légszennyezettségi imissziós
adatok nem állnak rendelkezésre.
A légszennyezettség, vagy más néven levegőminőség a légkörbe került szennyezőanyagoknak a
transzmissziós folyamatok hatására kialakult állapota. A levegőminőségi határérték a környezeti
levegőt szennyező anyagok azon koncentrációja, illetve mennyisége, amelynek meghatározott
időn át tartó fennállása esetén egészségkárosodás nem következik be A 14/2001 rendelet
kiegészítéseként, az ország területét és településeit a légszennyezettség szempontjából, a
4/2002 rendelet 1. számú melléklete alapján, különböző zónákba sorolták.
Az egyes légszennyező anyagok éves szintje szerint, a levegő minőségét szennyezettségi
csoportokba osztva kell megadni. Az aktuális besoroláshoz képest meghatározandó célállapot
eléréséhez kell igazítani az intézkedési programot.
Ezt tájékoztatásul az alábbiakban bemutatjuk:
A zónák típusai
A csoport: agglomeráció: a levegő védelmével kapcsolatos egyes szabályokról szóló 21/2001.
(II. 14.) Korm. rendelet 7. § (5) bekezdése szerint.
B csoport: azon terület, ahol a légszennyezettség egy vagy több légszennyező anyag
tekintetében a légszennyezettségi határértéket és a tűréshatárt meghaladja. Ha valamely
légszennyező anyagra tűréshatár nincs megállapítva, de a területen e légszennyező anyag
tekintetében a légszennyezettség meghaladja a határértéket, a területet ebbe a csoportba kell
sorolni.
C csoport: azon terület, ahol a légszennyezettség egy vagy több légszennyező anyag
tekintetében a légszennyezettségi határérték és a tűréshatár között van.
D csoport: azon terület, ahol a légszennyezettség egy vagy több légszennyező anyag
tekintetében a felső vizsgálati küszöb és a légszennyezettségi határérték között van.
E csoport: azon terület, ahol a légszennyezettség egy vagy több légszennyező anyag
tekintetében a felső és az alsó vizsgálati küszöb között van.
F csoport: azon terület, ahol a légszennyezettség az alsó vizsgálati küszöböt nem haladja meg.
O I csoport: azon terület, ahol a talajközeli ózon koncentrációja meghaladja a cél értéket.
O II csoport: azon terület, ahol a talajközeli ózon koncentrációja meghaladja a hosszú távú
célként kitűzött koncentráció értéket.
Megjegyzés: Alsó és felső vizsgálati küszöbérték meghatározása külön jogszabály szerint.
A fentiek alapján Gyomaendrőd a 10-es zónába azaz az ország többi területe zónába került
besorolásra. A következő táblázatban feltüntetett szennyező anyagokra vonatkozó értékszint
besorolásokkal.
Gyomaendrőd levegőminőségi besorolása a 4/2002 KvVM rendelet szerint
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kén-dioxid
besorolás

nitrogéndioxid

F

szén-monoxid

F

por

F

benzol
F

E

Az emisszió - számítás eredményei:
Jármű
kategória
I. jármű kategória
II. jármű kategória
III. jármű kategória
Összesen:

Emmisszió (mg/m*s)
CO

CH

NOx

SO2

korom

0,0908

0,0221

0,0216

0,0012

0,0012

0,0145

0,0075

0,0038

0,0007

0,0016

0,2118

0,0352

0,1755

0,0197

0,0033

0,3171

0,0647

0,2008

0,0216

0,0061

Diffúz légszennyező források (szaghatások és kiporzás)
Hatótényező: a szennyvíz kezeléséből és bomlásából keletkező szaghatás a telephely elavult
technológiájából adódóan jelentős diffúz forrásnak számít, hiszen mind a fedetlen oxidációs
medence, mind a szippantott szennyvíz fogadó műtárgy és az iszap kezelő műtárgy is jelentős
szagemmissziót okoz.
2013-2015 között a szennyvíztisztító telep teljes rekonstrukciója megvalósult, ezzel a
jogszabályban előírt határértékek betarthatóvá váltak.
A légszennyezettség egészségügyi határértékei a 14/2001. (V. 9.) KöM-EüM-FVM együttes
rendelet 1. számú mellékletében kerültek rögzítésre, mely alapján az egyes légszennyező
anyagokra a határértékek a következők:
Légszennyező
anyag

Határérték [µg/m3]
24 órás

órás

Kén-dioxid
[7446-09-005]
Nitrogén-dioxid
[10102-44-0]
Nitrogén oxidok
(mint NO2)
Szén-monoxid
[630-08-00]

határérték

tűréshatár

250

39%

100

39%

éves
határérték

tűréshatár

125

50

-

85

40

39%

200

150

100

-

10 000

5 000

3 000

-

Gyomaendrőd Város Önkormányzata

Oldal: 25

Gyomaendrőd Város Környezetvédelmi programja 2019-2024
Gyomaendrődön működő légszennyező üzemek, vállalkozók:
Üzemek
Civis Alfa Kft.
Bethlen Gábor Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakképző Iskola
és Kollégium oktatási egysége
Giricz Máté
Gyefa Fafeldolgozó Kft.
Gyomai Kner Nyomda Rt.
Hídknap Kft.
Keselyősi Kft.
Kovács Sándor
Körös Bútoripari Kft.
Turul Cipő Ipari és Kereskedelmi Kft.
Tótkaép Kft.
Öregszőlősi Pulykafarm Kft.
Szonder Kft.
Agrocsúcs Kft.
Agro-Aqua Kft.
Cartoon Bt.
Corvo Bianco
Németh Kft.
Németh Ablak Kft
Liviel Kft.
Megyeri és Társa Kft.
Oláh és Társa Bt.
OMV
MOL Nyrt

Jelleg:
Szolgáltatás
Szolgáltatás
Ipar
Ipar
Ipar
Ipar
Ipar
Mezőgazdaság
Ipar
Ipar
Ipar
Mezőgazdaság
Ipar
Mezőgazdaság
Mezőgazdaság
Ipar
Ipar
Ipar
Ipar
Ipar
Ipar
Ipar
Szolgáltatás
Szolgáltatás

2.2.2 Földtani közeg és talaj
2.2.2.1 Fekvés, geomorfológiai helyzet
A Tisza, Maros, Hármas-Körös, Fekete-Körös és a Fehér-Körös által közrefogott, a folyók által
kialakított, tökéletes síksággá feltöltött kistáj sokáig érintetlen vízivilág volt, ma már a területet
teljesen lecsapolták. Két nagyobb egységre osztjuk fel a tájat és ezeken belül oszthatjuk kisebb
részegységekre:
•

•

I.: Békés-Csanádi-hát:
o I.a.: Csanádi-hát
o I.b.: Békési-hát
II. Békés-Csongrádi-sík:
o II.a.: Békési-sík
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o
o

II.b.: Csongrádi-sik
II.c.: Körösszög

2.2.2.2 Kistáji jellemzők
Békési-sík (1250 km²)
A középtáj (24,3%-a) északi részén helyezkedik el, Békés és Jász-Nagykun-Szolnok megye
területén, 18 darab településsel amelyek közül jelentősebb: Békéscsaba, Gyomaendrőd,
Murony, Kondoros, Mezőberény, Szarvas. 83 és 92 méter közötti tengerszint feletti magasságú,
infúziós lösszel és agyaggal fedett, jelenleg magas ártéri szintben elhelyezkedő marosi
hordalékkúpsíkság peremi része. Kis átlagos relatív reliefű (2–3 m/km²), északnyugaton 5 m/km²
feletti. A felszíni infúziós löszös, ártéri iszapos, agyagos üledékek a marosi, illetve a körösi
hordalékkúpok peremi zónájához tartoznak, illetve azok közén rakódtak le. Ezekhez az
üledékekhez jelentős hasznosítható nyersanyag előfordulások kapcsolódnak: cserép- és
vázkerámiai agyag (Békéscsaba 11 M m³), téglaagyag (Mezőberény 6,5 M m³, Gyoma 0,5 M m³),
falazó és vakoló homok (Kondoros, Endrőd, Csárdaszállás, Kamut, Örménykút).
Gyomaendrőd település Magyarország délkeleti részén, Békés megye északi felében egyik
meghatározó gazdasági-, igazgatási- és kulturális központ. A Hármas-Körös bal partján hosszan
elterülő kisváros, amely 1982-ben a korábban két szomszédos település Gyoma és Endrőd
nagyközségek egyesülésével jött létre. 1989-ben emelték városi rangra, 2013-ban járási
székhely.
Gyomaendrőd város területe domborzatilag sík, alföldi jellegű, mélyártéri területen
elhelyezkedő síkság, jellemzően 84,00 - 85,00 m Bf. térszín közötti magasságban. A terepfelszín
E-ról D-i irányba lejt. Ez a jelenség a felszínfejlődéssel együtt járó süllyedés és az egyenetlen
folyófeltöltés következménye. A kiegyenlített felszínen elsősorban a folyóvízi felárkolások
jelentenek észrevehető szintkülönbséget. A terepmélyedések formáinál általában a régi
folyóvölgyek elhagyott és részben feltöltött medernyomait lehet megismerni. A Hármas-Körös
folyó mentén a folyó lineáris eróziós tevékenységével munkálta ki a felszínt, kialakulásában a
Körös és Maros fattyúágak hordalékainak lerakódása játszott szerepet, de napjainkban nem
jelölhető ki az ősi folyóhálózat térképe. Folyamatosan süllyedő terület, ahol a folyóvízi
feltöltésnek és felszín formálásának az ármentesítések vetettek végett.
A különböző domborzati elemek többségét a vidék nagy részén végrehajtott terület- és
vízrendezések, nagyüzemi mezőgazdasági művelés megbolygatta, illetve elsimította.
A talajképződés folyamatai közül a sztyeppesedés, rétiesedés feltételeinek feleltek meg
elsősorban a környezeti adottságok, ezért a csernozjom, réti és öntéstalajok különböző típusai,
altípusai és változatai fejlődtek ki.
A mezőségi (csernozjom) talajképződés feltétele az egyensúlyi víz- és anyagmérleg. A mélyben
karbonátos és sós réti csernozjom talajok a vidék magasabb térszíneit borítják. Talajképző kőzetük
áthalmozott lösz, fizikai talajféleségük agyagos vályog. A vályogtalajok mellett a szikes- agyagosiszapos felszín a jellemző.
A magas és legmélyebb térszín közötti területeket réti talajok borítják. A réti talaj képződésre
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jellemzőek a felfelé irányuló vízmozgás a vízmérlegben és talajvízhatás (felhalmozódás) az
anyagmérlegben. Kialakulásukat a változatos talajképző kőzet, az időszakos felszíni- és felszín
alatti talajvízhatás, a mozaikosan eltérő talajvíz minőség és a szerves anyag felhalmozódást
biztosító réti növényi formáció határozta meg. Az eltérő talajképző kőzet és talajvíz összetétel
viszonyokat tükrözik a különböző réti talajtípusok (szolonyeces, öntés, csernozjom), altípusok és
változatok.
A rétiesedő öntés talajok a folyóvizek és holtágak keskeny szegélyét borítják.
A térség igen kedvező mezőgazdasági adottságú terület, ahol a talaj humuszos rétegének
vastagsága 70-160 cm között változik, átlagosan 110 cm vastagságú. A belterületi részre
jellemző a gyengébb vízgazdálkodású kötött talajadottság.

2.2.2.2.1 Talaj
A földtani viszonyokat elemezve kézenfekvő, hogy a talajképződés kiinduló, a kialakult talaj
összetételét jórészt eldöntı, és a talajjal állandó közvetlen anyagforgalmi kapcsolatban lévő
talajképző kőzet -alapkőzet - (szélesebb értelemben véve felszíngeológiai viszonyok), a táji
elkülönülés és mozaikosság egyik meghatározója.
Ezen túlmenően, és a teljesség igénye nélkül, a geológiai viszonyok befolyásolják:
•
a talajásványok összetételét, és ezzel egyetemben a talaj víz-és tápanyaggazdálkodását;
•
a mélyebb rétegekből felszín közelbe jutó talajvíz minőségét;
•
a város térségére jellemző csekély domborzati szintkülönbségek kiváltotta talajpusztulási
jelenségeket (defláció, talajcsuszamlás, padkásodás), amelyek következtében a talajképző
kőzet, vagy akár a laza üledékekből álló ágyazati kőzet is a gyökérzónába kerül, és
közvetlenül részt vesz a növényi víz-és tápanyag-ellátásban;
•
a természetes növényi mikrotápanyagok és nyomelemek elterjedési és feltáródási
körülményeit;
•
a talajjavításban használható sokféle földtani képződmény (felületaktív ásványi anyagok bentonit, zeolitok, alginit -a talaj szervesanyag készletét növelő szerves képződmények tőzeg, tőzeges lápföld, lignit - valamint a szikjavításra használható gipsz stb.)
keletkezését, hozzáférhetőségét;
•
az emberi tevékenység során keletkező hulladék környezeti szennyeződést nem okozó
elhelyezési lehetőségeit.

2.2.3 Gyomaendrőd térsége földtani felépítésének főbb jellemzői:
A Kárpát-medence területén a hegységperemek kiemelkedése, és a medence belső süllyedése
egyensúlyban van, és e kéregmozgások a jelenkorban is tartanak. A medencealjzat 2000-6000 m
mélységében ott találjuk azokat a többszáz millió éves DNy-ÉK irányú kristályos mezozoós
vonulatokat, amelyek az Alföld peremén, a felszínen vannak. Az egykori élénk domborzatú
aljzatot a sokkal fiatalabb (néhány millió éves), a peremhegységek rendkívül változatos eredetű
és összetételű - meghatározó nagyságrendben folyóvízi, kisebb mértékben tavi és eolikus
eredetű - üledékei töltötték fel és egyengették el.
Az Alföld sem a pannonban, sem a negyedkorban nem volt egységes tálszerű süllyedék. Az
üledékek ezért nem egy, a központ felé lejtő süllyedéket töltöttek fel, hanem egymástól
időnként elrekesztett, helyi süllyedékeket, un. fiókmedencéket. Az Alföld mai területén három
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ilyen negyedidőszaki fiókmedence alakult ki: a legmélyebb a Tisza-Maros torkolata körül, a másik
kettő a Tisza-Zagyva közén, és a mai Körösök vidékén. Ez utóbbi süllyedéket a pleisztocén elejéig
a Tisza, majd napjainkig a három Körös és a Berettyó töltötte és tölti fel, döntően finomszemű
üledékkel, mert a durvább alkatrészeket a Nagyvárad-Nagyszalonta között húzódó mély
tektonikus árok felfogja.
Az alföldi medencealjzat domborzati változatosságának bizonyítéka a Gyomaendőd - az Alföld
egészéhez viszonyítva kis területű - térségére jellemző változatos üledékréteg vastagság:
Üledékrétegek
a neogén aljzat
alsó és felsőpannon határ
negyedkori üledék
vastagsága

Gyomaendrőd területének
É-i
Középső
2300-2400 m
2800-3200 m
1500-1600 m
1700-1800 m

D-i része
3400-3500 m
1900-2000 m

625-650 m

575-600 m

600-625 m

Az Alföld mélységi vizei a medence negyedidőszaki folyóvízből lerakott porózus rétegeiből,
továbbá az alattuk elhelyezkedő nagy vastagságú pannon tengeri-tavi rétegekből származnak.
Üledékcsoport
alsó pannóniai, tengeri-tavi
felsőpannóniai, tavi
levantei (felső pliocén)
negyedidőszaki, folyóvízi

Kőzet tulajdonságok
Agyagmárgák, palák, kemény
homokkövek
lazább homokos-agyagos
rétegsorok
átmeneti szárazföldi
„tarka"agyag
homokos-agyagos-löszösiszapos rétegsorok

Víz tulajdonságok
kevés, enyhén sós víz
Bő és jó édesvíz
vízben nagyon szegény
durva szemcséjű rétegek jó
vízadók, édesvíz

A holocén és pleisztocén üledék rétegei elválasztásának a paleontológiai és kőzettani feltételei
bizonytalanok, ezért e térszíneket egymástól a domborzati helyzet alapján különítjük el:
•
•

a jelenlegi, illetve a folyószabályozás és lecsapolás előtti árterek felszíni
képződményeit a holocénbe soroljuk;
az árvízmentes térszínek pleisztocén korúak.

A peremektől eltekintve az Alföld felszínén három magassági szintet különböztethetünk meg: a
jelenkori árterek holocén síkjait, az ártereknél néhány méterrel magasabb pleisztocén síkságokat,
és az átlagos térszínből 20-80 m magasság-különbséggel kiemelkedő homok, illetve a Dél-Alföld
területén lösz dombokat.
Gyomaendrőd térségét a három térszínből kettő jellemzi, és egyben sajátos felszíni
formakinccsel gazdagítja a tájat. A holocén árterek kiegyenlített felszínébe a holtágak, morotvák
visznek változatosságot. Ahol az esés kicsi, ott az élő- és holtágak labirintusa alakul ki. Ilyen a
Körösök és a Berettyó medencéje.
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További morfológiai jelenségek a holocén árterek elgátolt tavai, szikes lapos állóvizei, tőzeges
mocsarai. Gyomaendrőd déli részének, az Alföld második, felsőpleisztocén lösz- és
agyagterületének felszíne egyhangúbb. Itt a régi árterek, folyómedrek jobban összemosódtak, a
lösz pedig elegyengette a megmaradtakat.
Néhány üledéksor adatai szerepelnek az alábbi táblázatban, amelyeket tanulmányozva
megállapítható:
• Gyomaendrőd É-i részének felszínét túlnyomórészt agyagos üledékek borítják, az
agyagos összetétel 6-8 m mélységig domináns, löszös (homokliszt) frakciók 2-4 m-től,
homok betelepülések 8 m mélységtől találhatók;
A felszíni 10 m vastagságú üledék-réteg kőzettani összetétele, területi egységenként egy-egy
szelvény bemutatásával

Területi
egységek
MÁFŐ
Földtani
atlasza
Szelvényszám
A szelvény
tszf-i
magassága
MTA FKI kistáj
besorolása
Mélység (m)
Felszín
1
2
3
4
5
6
7
8

KocsorhegyNagylapos
térsége

NagylaposPóhalma
köze

Gyoma
89.
83,5-84,0

Karcag
539.
84,0-84,5

Körösmenti
-sík

SzolnokTúri sík

IA

IA

LAI
LŐA
LAI

LŐA
LHA

Az É-i térség A HármastermészetKörös
védelmi
mente, a
területeinek belterülettől
K-re
védőzónája

Karcag
542.
84,0-84,5

GyomaendrődHunya közötti
löszös hát

Öregszőlő
térsége

Gyoma
96.
83,0-83,5

Gyoma
169.
84,0-84,5

Gyoma
242.
85,0-85,5

Dévaványai Körösmenti
-sík
-sík
Üledéksor
IA
LAI
IA
LŐA
AI
ILA
LŐA
LŐA
IAL
ILA
IAL
IA

Békési-sík

Körösmenti
Békési-sík

AIL
IAL
IL
LŐA

LAI
LŐA
AIL
IHL
LH

IAL

IA

LAI
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9
10
Talajvízszint
(m)
A feltárás
időpontja

IA
IA

AL
LŐA

LHA
ALH

IA

LAI

A

2,4

8,0

8,8

4,4

2,8

3,6

1976. IV-V.

A talajvíz
CaMgHCO3
típusa
Talajvíz só
koncentrációja 1000-1500
(mg/l)

1974. IXX.

Na-HCO3

1974. IX-X.

1976. IV-V.

1976. VI-VIII.

1976.VI- VIII.

Na-HCO3

NaMgHCO3

NaMg- HCO3

Na-HCO3

Nincs adat

1500- 2000

5000-10000

-3000

Magyarázat: H-homok(os); L-lösz(ös); I-iszap(os); A-agyag(os) A betűszavak utolsó tagja a jelzett,
uralkodó szemcseméret. Például: LAI-Löszös Agyagos Iszap Az összeállítás a Magyar Állami
Földtani Intézet atlaszai Karcag (1979) és Gyoma (1980) adatait tartalmazza. A területi egységek
lehatárolása a DARF (1998) fejlesztési koncepciója, a kistáj besorolás az MTA FKI Magyarország
kistájainak katasztere (1990) alapján történt.
•

•

iszapos összlet fedi a Körösmenti síkot, és az Öregszőlők melletti átmeneti
térszínt, az infúziós lösz 4-7 m-ig az üledék alkotórésze; 8-10 m mélységben az
agyag válik meghatározóvá;
a Gyomaendrőd-Hunya közötti hát 10 m-es üledéksorában a lösz az uralkodó, és
iszappal, vagy agyaggal keveredve minden feltárt rétegnek az alkotórésze; valamennyi bemutatott üledéksort a réteg- és összetételváltozatosság jellemez,
un. "tiszta" frakciók sehol nem kerültek feltárásra.

2.2.4 A talaj kialakulásával, fejlődésével kapcsolatos talajvíz viszonyok
Az Alföld központi részének talajvíz-háztartását alapvetően befolyásolja:
•
•

•
•

a felszín döntően vízzáró képződményei miatt a csapadék beszivárgása csekély, a
kevés beszivárgó csapadékvíz nem éri el a talajvízszintet; -a talajvíz zömmel iszapos
agyagos, erősen víztartó összletekben áll; -a vízzáró felszín alatti talajvíznyomás alatti; - a
csapadékvíz és talajvíz összetételében jelentős különbségek mutatkoznak; - a finom
alkatrészek kapilláris vízemelő képessége, és az ariditási viszonyok
következtében számottevő mennyiségű a párolgás a talajvízből; - az elpárolgott talajvíz
az oldalirányú hozzáfolyásból, és a mélységi vizekből történő feláramlásból pótlódik;
a rendkívül változatos felszíngeológiai képzıdményekben, bonyolult mozgási és
utánpótlódási viszonyok közötti talajvizeket egymástól nagyon eltérő összetétel és oldattöménység jellemez.

Gyomaendrőd területének talajvíz mélységében a felszíni képződmények tulajdonságaival, vagy
a domborzati viszonyokkal nehéz összefüggéseket találni, mert az alacsony és magas
talajvízállások valamennyi térszínen előfordulnak. Inkább látszik valamilyen kapcsolat a korábbi
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lefolyási irányokkal, illetve az újabban létesített csatornákkal. A 14. táblázatban közölt
talajvízszintek csak tájékoztató jellegűek lehetnek, hiszen nem azonos időszakot jellemeznek. A
település É-i területeinek -alföldi viszonylatban meglepően mély (8 m körüli) talajvízszintjei valószínűleg mélyszerkezeti okokra vezethetők vissza. Az uralkodó NaHCO3 összetétel is ezt a
tényt tűnik alátámasztani. A talajvíz játéka e tájon 3-4 m.
A Hármas-Körös menti sáv talajvízszintje a felszínhez közelebb (3-5 m) áll, a vízjáték 4-5 m
(fokozott belvízveszély). A talajvíz itt kevésbé ásványosodott (1000-2000 mg/l), és
összetételében a kalcium és magnézium a meghatározó.
Az Endrőd-Hunya közötti löszös hát, és az Öregszőlő környékének talajvizeit a közepes (3-5 m)
vízszint, nagy talajvízjáték (4-5 m), és ez utóbbi következményeként is tág határok között mozgó,
esetenként sok oldott anyag (2000-10000 mg/l), valamint NaMg-HCO3 összetétel jellemez.
Területünkön a talajvíz a Körösvölgy irányába áramlik, de a helyi mozgásviszonyok kialakulását a
vízgazdálkodási létesítmények erőteljesen befolyásolják.

2.2.5 Talajadottságok
Gyomaendrőd térsége tanulmányozásakor azonnal szembe ötlik talajainak változatossága.
Jóllehet az uralkodó klíma-és csapadékviszonyok a csernozjom (mezıségi) talajok kialakulásának
kedveznének, túlnyomó részben mégsem ezek a talajok képződtek. A felszíngeológiai viszonyok,
a morfológiai -hidrológiai sajátosságok, valamint a régmúlt és jelen növénytakarójának hatására
igen tarka talajegyüttes alakult ki. A zonálisnak tekinthető csernozjom talajok a terület mintegy
30 %-át borítják. Uralkodónak a különböző réti talajok (48 %) tekinthetők, ám számottevő a
szolonyeces szikes, és az öntés talajok felülete is.
Termőhelyi tulajdonságok

Területi
elterjedésük %ban

Kódszámaik

22
8
5
11
34
14
6

14
17
22
23
24
25
26

8
92

1
2

A talaj típusa és altípusa
Alföldi mészlepedékes
Mélyben sós réti csernozjomok
Réti szolonyecek
Sztyeppesedő réti szolonyecek
Szolonyeces réti talajok
Réti talajok
Réti öntés talajok
Talajképző kőzetek
Glaciális és aluviális üledékek
Löszös üledékek
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Fizikai talajféleség
Vályog
Agyagos vályog
Agyag

21
34
45

3
4
5

1
54
45

1
8
4-5

25

3

7

4

8

5

56

6

4

7

17
45
24
14

1
2
3
4

15
55
30

3
4
5

100

5

Agyagásvány társulások
Uralkodóan illit
Uralkodóan szmektit
Vegyes rácsú agyagásványok
A talaj vízgazdálkodási tulajdonságai
Jó víznyelésű, vízvezető képességű, vízraktározó és
víztartó talajok
Közepes víznyelésű és vízvezető képességű, nagy
vízraktározó képességű, jó víztartó talajok
Közepes víznyelésű és gyenge vízvezető képességű, nagy
vízraktározó képességű, erősen víztartó talajok
Gyenge víznyelésű, igen gyenge vízvezető képességű,
erősen víztartó, kedvezőtlen vízgazdálkodású talajok
Igen gyenge víznyelésű, szélsőségesen gyenge vízvezető
képességű, igen erősen víztartó, igen kedvezőtlen,
szélsőséges vízgazdálkodású talajok
Talaj kémhatása és mészállapota
Erősen savanyú talajok
Gyengén savanyú talajok
Felszíntől karbonátos talajok
Nem felszíntől karbonátos talajok
Szerves anyag készlet (t/ha)
100-200
200-300
300-400
Termőréteg vastagsága
100 cm felett

Talajérték szám (a különböző talajok természetes termékenysége a legtermékenyebb talaj
termékenységének %-ában)
80-70
70-60
50-40

22
8
21
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40-30
33
7
20-10
9
9
10-nél kevesebb
7
0
Megjegyzés: Az összeállítás a MÉM Földügyi és Térképészeti Hivatal Agrotopográfiai térképe
(1987) alapján készült. A kódszámok közlésére a forrásanyaggal történő összehasonlíthatóság,
és a következő táblázat értelmezése miatt kerül sor.
A táblázat adatait tanulmányozva a következő megállapításokat tehetjük:
•
•
•
•

•

•

•
•

a település talajainak 58 %-ában jelen van – különböző erősséggel és mélységbeni
megjelenéssel a sófelhalmozódás, szikesedés;
a réti öntés talajok talajképző kőzete a glaciális és alluviális üledék, valamennyi egyéb
talajtípus (altípus) löszös -elsősorban infúziós, vízben képződött és többször áthalmozott
-összleten alakult ki;
a talaj felső szintjében az agyag mechanikai összetétel a terület 45 %-ára jellemző, vályog
(homok-és kőzetliszt) borítja a felszín 21 %-át, a kevert agyagos vályog fizikai talajféleség
34 %-nyi területen fordul elő;
változatos a képződött talajok agyagásvány tartalma is, hiszen "tiszta" illit a terület
mindössze 1 %-át jellemzi, a vegyes rácsú agyagásványok (45 %) mellett az uralkodóan
szmektit (54 %) kategória is azt jelenti, hogy a szmektittel együtt egyéb agyagásványok is
találhatók a kifejlődésben;
a túlnyomórészt finom szemcsékből álló mechanikai összetételnek, és a jelentős
szikesedési folyamatoknak következtében Gyomaendrőd talajainak többségét (68 %) a
kedvezőtlen vízgazdálkodási adottságok jellemzők; mindössze a terület negyedrésze
tekinthető vízgazdálkodási tulajdonságok tekintetében kedvezőnek;
a talajsavanyúság erősebb (17 %), vagy gyengébb (45 %) foka a talajok 62 %-ában jelen
van, és az egész terület háromnegyed részének felszíni rétegei mészhiányosak; szervesanyag tartalomban a szikes talajok gyengén, a réti és öntés talajok közepesen, a
csernozjom talajok jól ellátottak;
a meglepően egyöntetű és jó (100 cm feletti) termőréteg vastagság ez esetben azt
jelenti, hogy talajainkban 1 m-es mélységéig nincs olyan cementálódott réteg, amely a
növényi gyökerek számára áthatolhatatlan lenne;
a talajértékszámok szerint a csernozjomok uralta térség természetes talajtermékenysége
igen jó; elsősorban savanyúságuk és nehéz mechanikai összetételük következtében a
réti talajok borította térszínek közepes termékenységűek; a szikes talajok területét a
rendkívül alacsony talajtermékenység jellemzi.
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A következő táblázat a termőhelyi adottságokat Gyomaendrőd ökológiai szempontból
megalapozottnak tekinthető területi egységei szerint csoportosítja. Ezek szerint:
• Kocsorhegy-Nagylapos térségét agyagos vályog fizikai talajféleségű, löszös üledéken
képződött szolonyeces réti és réti talajok borítják, amelyeknek víznyelő képessége
gyenge, erősen víztartóak, erősen savanyúak, vastag termőrétegűek, közepes
szervesanyag tartalmúak, összességében gyenge-közepes talaj-termékenységűek.
•

Nagylapos-Póhalom közére a jobb minőségű szikes (sztyeppesedő réti szolonyecek),
szikes réti és réti talajok jellemzők. A löszös üledéken képződött, uralkodóan szmektit
agyagásványú talajok felső szintje agyag, kedvezőtlen vízgazdálkodásúak, gyengén
savanyúak, gyenge-közepes szervesanyag mennyiséggel rendelkeznek. A réti felszíneket
közepes, a szikesedő és szikes talajokat alacsony természetes talajtermékenység
jellemez.

•

Gyomaendrőd belterületétől legészakabbra fekvő, részben a Dévaványai-Ecsegi puszták
természetvédelmi területekhez tartozó térszínt löszös üledéken képződött, túlnyomóan
vegyes rácsú agyagásványokat tartalmazó, agyagos vályog (szolonyeces réti), illetve
döntően agyag fizikai talajféleségű (réti szolonyec) talajok borítják. Vízgazdálkodási
tulajdonságaik kedvezőtlenek, felszíni rétegeik savanyúak, mészmentesek, gyengeközepes szervesanyag tartalmúak, természetes talajtermékenységük igen gyenge.

A mezőgazdasági fejlesztés lehetséges területi egységeire uralkodóan jellemző termőhelyi
talajadottságok
Területi
Kocsorhegy Nagylapos- Az É-i térség A Hármas- Gyomaendrőd- Öregszőlő
egységek
-Nagylapos
Póhalma
természetKörös
Hunya közötti térsége
Termőhelyi
térsége
köze
védelmi
mente a
löszös hát
területeinek belterülettől
adottságok
védőzónája
K-re
A talaj típusa
és altípusa
Talajképző
kőzet
Fizikai
talajféleség
Agyagásvány
társulások
A talaj
vízgazdálkodási
tulajdonságai

24, 25

23, 24, 25

22, 23, 24

24, 25

17

17, 24

2

2

2

2

2

1, 2

4

5

4, 5

4, 5

3

4, 5

4-5

8

1, 4-5, 8

8

4-5

4-5, 8

6

6

6, 7

5, 6

3

6
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A talaj
kémhatása és
mészállapota
Szervesanyag
készlet (t/ha)
Termőréteg
vastagsága
Talajértékszám
Az
Aranykorona
átlagos értéke

1

2, 4

1, 2, 4

2

3

1, 2

4

3, 4

3, 4

4

5

4, 5

5

5

5

5

5

5

6, 7
20-25

6, 7, 9
16-18

7, 9, 0
15-17

6
18-20

3
35-38

4, 7
25-30

Magyarázat: A termőhelyi talajadottságok kódszámainak magyarázata a táblázatban található
Területi egységek lehatárolása és az Aranykorona-értékei a DARF (1998) fejlesztési
koncepciója szerint Termőhelyi talajadottságok a MÉM Földügyi és Térképészeti
Hivatal Agrotopográfiai térképe (1987) alapján
•

A Hármas-Körös mentét a folyó északi oldalán szolonyeces réti, a folyót kísérő déli sávban
réti talajok borítják. Ez az eltérés a felszíni rétegek fizikai talajféleségében is
megmutatkozik, mert a szolonyeces réti talajok agyag, a réti talajok agyagos vályog
mechanikai összetételűek. Mindkét talajtípusnak az uralkodóan szmektites agyagásványegyüttes, közepes-gyenge vízgazdálkodási tulajdonságok, gyengén savanyú kémhatás,
közepes szervesanyag készlet, és közepes természetes talajtermékenység a jellemzője.

•

A Gyomaendrőd-Hunya közötti löszös háton szinte homogén kifejlődésben alföldi
mészlepedékes csernozjom talajok képződtek. Vályog fizikai talajféleségűek, vegyes
rácsú agyagásvány társulásuk, közömbös körüli kémhatásuk, jó vízgazdálkodási
tulajdonságaik és szervesanyag készletük a térség legtermékenyebb talajfelszínét jelentik.

•

Öregszőlő térségét két, egymástól sok tulajdonságban különböző talajféleség fedi. A
löszös hát és Hármas-Körös közötti átmeneti térszínt, löszös üledéken képződött, vegyes
rácsú agyagásványokat tartalmazó, agyagos vályog mechanikai összetételű, kedvező
vízgazdálkodási tulajdonságú, gyengén savanyú, nagy szervesanyag készlettel
rendelkező, jó természetes talajtermékenységű mélyben sós réti csernozjomok borítják.
A Szarvassal határos Hármas-Körös menti mélyebb térszín szolonyeces réti talajainak
talajképző kőzete fiatal holocén üledék, fizikai talajfélesége agyag, agyagásványai között
a szmektit az uralkodó, vízgazdálkodási tulajdonságai kedvezőtlenek, kémhatása
felszíntől
erősen
savanyú,
szervesanyag
készlete
közepes,
természetes
talajtermékenysége gyenge-közepes.

A települési ökoszisztéma, így Gyomaendrőd város közvetlen környezetének is jellegzetes
képződményei, az un. antropogén talajok. Vizsgálati eredmények hiányában csak
feltételezhetjük, hogy e képződmények eltérése a természetes genetikájú talajoktól az
igénybevétel, és a mesterséges beavatkozások erősségének függvénye.
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2.2.6 Terület és talajhasználat
A város fontosabb terület használatait a következő adatokkal lehet jellemezni:
Területhasználat

Terület, ha

Közigazgatási terület
Belterület
Külterület
Mezőgazdasági terület
Szántó
Kert, gyümölcsös, szőlő
Gyep
Erdő
Kivett terület

30 394
1 162
29 232
25 921
22 288
50
2 627
956
2 351

A közigazgatási területhez
viszonyított arány,
%-ban
3,5
96,5
85,3
73,3
0,2
8,6
3,1
7,7

(Forrás: DHV Körös-szög Környezetvédelmi Programja 2003. április)

Gyomaendrőd mezőgazdasági területi aránya 85,3 %, hasonló a Békés megyei 81,8 %-hoz, és
sokkal a Dél-Alföld régió (71,5 %), valamint az országos átlag (63 %) feletti. Hasonló az állapot a
szántó területi arányának tekintetében is: Békés megye 72,5 %, Dél-Alföld régió 55,7 %, országos
48,5 %. Kert, gyümölcsös, szőlő Gyomaendrődön csak igen kis területen (0,2 %) fordul elő, és
nem sokkal jobb a helyzet Békés megye egészét tekintve sem (1,3 %). Ezek az értékek jóval a
Dél-Alföld régió (3,5 %), és az országos szint (3,2 %) alattiak. Városunk területének 8,6 %-t gyep
borítja, és ez az arány nagyon közel van a Békés megyei 8,0 %-hoz, és nem sokkal marad el a
Dél-Alföld régió12,3 %, és az országos 11,2 % értékektől sem.
Gyomaendrődön (3,1 %), és Békés megyében (2,3 %) rendkívül alacsony az erdősültség, sokkal a
Dél-Alföld régió (12,3 %), és az országos (19,1 %) érték alatti. A Békés megyei, Dél-Alföld régió,
és országos adatok forrása a KSH Magyar Statisztikai Évkönyv kiadásai.
A város térségére meghatározóan jellemző a természetvédelmi területek kiemelkedően nagy
(7,7 %-os) aránya. A Dévaványai-Ecsegi puszták területéhez tartozik az Udvarnok dűlő,
Csudaballa dűlő, Csejt puszta közel 1000 ha-os egysége. A település közepén K-Ny-i irányban
húzódik a Hármas-Körös átlagosan 600 m széles hullámtere, 1358 ha-os területe az Alföld
zöldfolyosó hálózatának része. Sajátos táj-esztétikai értékű a több száz ha-os vízfelületű holtágrendszer, egyedi arculatot biztosítva a településnek.
Gyomaendrőd összes (26 930 ha) termőterületének 14,4 %-a (3 878 ha) 17 aranykorona alatti
értékű. (Szarvasi Földhivatal, Gyomaendrődi Kirendeltsége 2000. áprilisi adatközlése).
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2.2.7 Felszíni és felszín alatti vizek
Gyomaendrőd városa a Körösök vidékén a Hármas-Körös bal partján fekszik. A város
vízgazdálkodási helyzetének ismertetése a szerteágazó szerves kapcsolatok miatt csak a Körösvidékkel együtt lehetséges.
A Hármas-Körös gyomaendrődi, különösen annak tanács-és Kettős-Köröshöz csatlakozó szakasza
a Körös-vidék legszebb, legromantikusabb vízpartja. A mesterséges beavatkozás ellenére
megőrizte az eredeti állat- és növényvilágot. A mederátmetszések után Gyomaendrőd
közigazgatási területén 17 db holtág található.
Gyomaendrőd felszíni vízkészletének alapja a Fehér-, Fekete-, Sebes-, és Kettős-Körösök vizét
egybegyűjtő Hármas-Körös (korábbi nevén: Nagy Körös). Minden további felszínen található víz
valamilyen kapcsolatban van a Hármas-Körössel. A Körös vidék folyóinak vízjárása -így a HármasKörösé is -szélsőséges, a legnagyobb nyári vízigények esetén előfordul, hogy nincs hasznosítható
vízmennyiség, miközben a Körösök folyamatos árvízi veszélyhelyzetet teremtenek.
A csapadékeloszlás is térben és időben is meglehetősen szélsőséges, előfordul, hogy ugyanabban
az évben komoly belvízelöntések keletkeznek, és rá pár hónappal aszály sújtja a területet. A
talajvíz szintje az elmúlt tíz évben folyamatosan csökken. Az ivóvízellátás a Közép- Békési
Regionális Vízrendszer igénybevételével megoldott. A város közigazgatási területén 3 db hévízkút
is található, amely az egyéb adottságokkal együtt kiváló lehetőséget teremt az idegenforgalom
fejlesztésére.

2.2.7.1 Felszíni vizek
Gyomaendrőd városa a Körösök vidékén a Hármas-Körös bal partján fekszik. A város
vízgazdálkodási helyzetének ismertetése a szerteágazó szerves kapcsolatok miatt csak a Körösvidékkel együtt lehetséges.
A Hármas-Körös gyomaendrődi, különösen annak Sebes- és Kettős-Köröshöz csatlakozó szakasza
a Körös-vidék legszebb, legromantikusabb vízpartja. A mesterséges beavatkozás ellenére
megőrizte az eredeti állat és növényvilágot. A mederátmetszések után Gyomaendrőd
közigazgatási területén 17 db holtág található.
Gyomaendrőd felszíni vízkészletének alapja a Fehér-, Fekete-, Sebes-, és Kettős-Körösök vizét
egybegyűjtő Hármas-Körös (korábbi nevén: Nagy Körös). Minden további felszínen található víz
valamilyen kapcsolatban van a Hármas-Körössel. A Körös vidék folyóinak vízjárása - így a HármasKörösé is - szélsőséges, a legnagyobb nyári vízigények esetén előfordul, hogy nincs
hasznosítható vízmennyiség, miközben a Körösök folyamatos árvízi veszélyhelyzetet teremtenek.
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2.2.7.2 Árvízi vonatkozások
A Hármas-Körös szabályozása Huszár Mátyás tervei alapján kezdődött a XIX. század elején, majd
a rendszeres mederrendezési és árvíz-mentesítési munkák Bodoki Károly új szabályozási tervei
szerint folytatódtak. Az 1869-ben alakult Gyulai Folyammérnöki Hivatal árvíz-mentesítési terve
alapján megkezdődött a töltésrendszer építése. Összesen 36 db meder kanyarulat átmetszése
mellett egymástól 600 m távolságra kiépültek az első összefüggő árvízvédelmi töltések. A
töltéskorszerűsítés az óta is folyamatos.
A töltés altalajára általánosságban jellemző, hogy a fedőréteg megfelelő vastagságú, ugyanakkor
erősen vízáteresztő. Gyakorlatőlag a védvonal teljes hosszában számolni kell a fakadóvíz és a
talpszivárgás megjelenésével nagyobb árhullámok esetén. A fakadóvíz kialakulását elősegíti a
békésszentandrási duzzasztásból eredő altalaj telítettség is.
Gyomaendrőd és külterületének Hármas-Köröstől északra eső része a 2.87. Nagy-sárréti ártéri
öblözetéhez tartozik, az árvízvédelmi töltés a 12.03. Zsófiamajori árvízvédelmi szakasz részét
képezi. A Hármas-Köröstől délre eső rész a 2.94 Békési és a 2.95 Körös-Tisza-Maros-közi ártéri
öblözetéhez tartozik. A két öblözetet a Szajol-Békéscsaba vasútvonal választja el egymástól. Az
árvízvédelmi töltés a 12.01. Szarvasi árvízvédelmi szakasz részét képezi.
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A vízjárás főbb jellemzői:
-

Az árhullámok a Hármas-Körösön a heves járású Fehér-, és Fekete-Körösökkel szemben
hosszan, időben elnyúlva jelentkeznek.
A folyó éves nagyvízhozama (NQ) igen szélsőséges értékek között változik. Volt olyan
árvizes év, amikor a gyomaendrődi szelvényben mért csúcsvízhozam 1684 m3/sec (1970),
míg akadt olyan év is, amikor ennek töredéke volt az éves nagyvízhozam.
Az éves középvízhozam viszonylag egyenletesnek mondható. A középvízhozam általában
egyenletesen csökkenő tendenciát mutat a tavaszi-őszi időszakban, míg a többi
hónapban emelkedő tendenciát mutat.
A Hármas-Körös kisvízhozamának minimuma LKQ 7,06 m3/sec (1977)

A várost 11 685 m hosszúságban önkormányzati tulajdonú és kezelésű körtöltés védi az árvizek
káros hatásaitól. A töltés átlagos korona szélessége 5 m, a rézsűhajlása 1:3. A körtöltésen 480 m
hosszúságú átvágás található, amelynek szükség szerinti betöltéséhez a szükséges föld a
helyszínen biztosított.
A vízkészletek mennyiségi jellemzői
A hasznosítható vízkészlet a Hármas-Körös természetes vízhozamából, valamint a felszín alatti vizek
felhasználásából és használt vizekből tevődik össze. A megye mintegy 230 millió m3 éves felszíni
vízigénye annak ellenére nem elégíthető ki a Körösökből, hogy az éves vízmennyiség elegendő
lenne.
A folyóink vízjárása ugyanis igen szeszélyes, nagyon nagy, 200-500 szoros a vízhozamok
ingadozása. Az augusztusi 80 %-os tartósságú vízhozamok alapján a Körösök természetes
vízkészlete 6,37 m3/sec, de a külföldi készletlekötést és a mederben hagyandó készletet figyelembe
véve csak 0,77 m3/sec hasznosítható vízkészlettel számolhatunk. Készletnövelő tényező a
Békésszentandrási duzzasztó által a Hármas-Körös medrében betározott vízmennyiség.
A fentiek alapján a hasznosítható vízkészlet nagy része a Tiszából érkezők a Tiszalöki és a Kiskőrei
vízlépcsők segítségével. Erre szolgál a Tisza-Körös-völgyi együttműködő vízgazdálkodási rendszer,
melynek legfőbb elemei a Tiszalöki és a Kiskörei vízlépcső a Tiszán, valamint a Békésszentandrási
vízlépcső a Hármas-Körösön valamint a Tisza-Körösök közötti vízátvezetést lehetővé tevő
Keleti- és Nyugati-főcsatorna és a Nagykunsági öntöző-főcsatorna.
A fenti műveken mintegy 20 m3/sec maximális vízhozam átvezetésére van lehetőség. Nem
túlzás azt állítani, hogy a tiszai vízátvezetés nélkül a Körösök vidéke nyáron száraz puszta képét
mutatná.
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2.2.7.3 Gyomaendrőd a holtágak városa
2.2.7.3.1 A holtágak keletkezése
A nagy magyar Alföld valamikor tófenék volt, s amikor a tó vize a Vaskapun át eltávozott,
hatalmas kiterjedésű mocsárvilág keletkezett. A mocsarakból több-kevesebb sziget emelkedett
ki, száraz években több, nedves években kevesebb. A kialakult vízfolyások szállították a vidék
lefolyó csapadékát a Duna révén a tenger felé.
A Körösök által összegyűjtött vizeket a Tisza fogadja be, de a vizek levezetése a múltban nem
ment minden zavaró körülmény nélkül. A Tisza völgyének alsó szakasza ugyanis általában igen
kis esésű, mindössze 20 mm km-enként. Ezért a Körösök nem bírtak maguknak oly mély medret
vájni, hogy abban a folyók nagy vízhozama is elférjen.
A Körösöket ebben megakadályozta az a körülmény is, hogy a Duna visszaduzzasztó hatással volt
a Tiszára egészen Csongrádig, a Tisza nagy vize a Körösökön pedig Békésig. Megfigyelték már a
szabályozási munkák előtt, hogy a tetőzés kialakulása a Tiszán egy hónapig, a középvizig való
leapadás 2 hónapig, a kisvízig pedig gyakran 5-6 hónapig is eltartott. Ha időközben nyári áradás
is előfordult, akkor a Tisza, illetve Körösök áradása egész éven át tartott, elborítva a KisjenőKörösszakál és Tisza közötti lapályos körösi árterületet. Kiszámították, hogy a Tisza csak a felét
viszi le az érkező árvíztömegeknek, felét pedig árterületén tárolja.
A vizek szabályozására utaló első törvényes intézkedés a II. Mátyás által kiadott 1613.XXVII.t.c.
volt, mely megengedte, hogy a vizek kiöntései ellen töltések épüljenek. Valószínű, hogy a Körösök
völgyében már ekkor létesültek kisebb vízszabályozó művek, melyek azonban csak helyi érdekű
apró töltések lehettek.
A török hódoltság, vagy inkább az ezt követő felszabadító háborúk alatt a Körösvidék
elnéptelenedett (1695. Gyula visszafoglalása) s csak az 18oo-as évek táján érte el a lakosság azt
a lélekszámot, amikor a termőföld növelése szükségesnek mutatkozott.
Kezdetleges munkák nyomaira bukkantak a Sebes-Körös sárrétjén, ahol az 179o-es években
végeztek csatornázási munkákat. Főleg a vármegyék (Békés, Arad, Bihar) próbálkoztak, de egykét malom áthelyezésénél többet nem igen tudtak tenni.
Az 1807. XVII. t. c. alapján már 1808-ban királyi biztost küldtek ki a Körösök vidékére. Feladata
főleg a vizek lefolyási akadályainak eltávolítása volt.
1815. évben a királyi udvar az ország vízügyeinek rendezését egy főigazgató és öt vízépítési
felügyelőre bízta. Ekkor kapott megbízást Huszár Mátyás mérnök a Körösök rendezését célzó
tervezet összeállítására.
A Huszár Mátyás -féle terv volt az első összefüggő tervezet a Körösök szabályozására. A terv
legfontosabb célkitűzése az árvízszint leszállítása volt, melyet nem az esés növelésével, hanem a
fenék mélyítésével kívánt elérni. Egy pár átvágást csak azért javasolt, hogy ezáltal a töltések
hossza megrövidülne. A folyók felső folyásán csak a malmokat kívánta eltávolítani.
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A terv főleg a vizlefolyási akadályok eltávolítására, oldalelágazások eltöltésére és a mocsarak
kiszárítására vonatkoztak. Tervezetéből főleg az oldalágak eltömése, egyes akadályok
eltávolítása, néhány átmetszés valósult meg.
Még a királyi bizottság működése idején 1835-45 évek közt több átmetszés épült a HármasKörösön.
Nagyobb lendületet vettek a Hármas-Körösön a szabályozási munkálatok 1845 után, amikor
Széchenyi István létrehozta a Tiszavölgyi Társulatot, amelynek a munkáiban a Körös Szabályozási
Társulat is részt vett. 1847-ben Bodoky Károlyt bizták meg a Körösök szabályozásának
irányitásával. Elkésztette a Körösök új szabályozási tervét, melynél Huszár és Vásárhelyi
elgondolásait vette alapul, de szilárdan vallotta, hogy a folyókat nem csupán töltésezni, hanem
elsősorban szabályozni kell.
A Hármas- és Kettős-Körösre a terv 44 átvágást vett tervbe. A kincstár csak a Kettős-és HármasKörös munkáit vállalta magára. A szabályozási munkák elvégzésére alakultak az Endrőd-turi,
Halásztelki, és Kákafoki Társulatok. 1869-ben életre hívták a Folyammérnöki Hivatalt s külföldi
szakértőket hívtak be a szabályozási tervek felülvizsgálására. 1879-re a Folyammérnöki Hivatal új
szabályozási tervet készített, melynek legfőbb célkitűzése az volt, hogy a Körösök árhulláma a
Tiszáét megelőzve érkezzék le Csongrádra.
Összefoglalva a Körösök árvizi szabályozását célzó terveket, azokat három csoportba lehet osztani.
Az első volt az 1820-as Huszár Mátyás féle terv, a második az 1855-ös Bodoky féle terv és a
végső 1879-es folyammérnöki terv. Ezek végrehajtása során jöttek létre a Körösi holtágak.
A holtágak elsődleges funkciója általában a belvízkár elhárítás. Ennek keretében leginkább a
belvíztározás, azaz a másodlagos befogadó szerep dominál.
A további funkciók sorrendje nem jelent sorolást. A jóléti, üdülési, halászati és horgászati,
valamint strandolási és öntözési igények vízminőségi kérdéseket vetnek fel. Vannak holtágak,
ahol egyáltalán nem, de vannak ahol vízfrissitésre, azaz vízminőség javításra van lehetőség.
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2.2.7.3.2 Holtágak bemutatása
Papzugi holtág
A holtág 1872-73, 1874-92-93-ban jött létre. Funkciója jelenleg a belvíztározás, horgászat, üdülés.
Teljes hossza 690 m. Átlagos szélessége 32 m. Átlagos mélysége 2,5 m.
Víztérfogata 0,052 * 106 m3

Bónom-zugi holtág
A holtág 1872-73, 1874, 1893-94-ben jött létre. Funkciója jelenleg a belvíztározás, horgászat,
üdülés.
Teljes hossza 2320 m. Átlagos szélessége 60 m. Átlagos mélysége 1,8 m.
Víztérfogata 0,23 * 106 m3
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Soczó zugi holtág
A holtág 1884-85-ben jött létre. Funkciója jelenleg a belvíztározás, horgászat, üdülés.
Teljes hossza 2000 m. Átlagos szélessége 50 m. Átlagos mélysége 2,5 m.
Víztérfogata 0,15 * 106 m3

Templom zugi holtág
A holtág 1872-73-74, 1887-ben jött létre. Funkciója jelenleg a belvíztározás, horgászat, üdülés.
Teljes hossza 1980 m. Átlagos szélessége 70 m. Átlagos mélysége 2,2 m.
Víztérfogata 0,3 * 106 m3
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Kecsegés zugi holtág
A holtág 1873-74-75, 1890-ben jött létre. Funkciója jelenleg a belvíztározás, horgászat, üdülés.
Teljes hossza 1300 m. Átlagos szélessége 60 m. Átlagos mélysége 1,8 m.
Víztérfogata 0,14 * 106 m3

Révzugi holtág
A holtág 1885.evben keletkezett a 28/a sz.átvágás révén. Funkciója jelenleg a belvíztározási,
horgászati, üdülési igények kielégítése. A holtág a révzugi belvízi öblözet másodlagos befogadója.
A 964 fm hosszú holtág területe maximális vízállásnál 7,7 ha. Az átlag szélessége 75 m, és 2,3 m
átlag mélységű. Engedélyezett vízszintek: maximális 80,30 mBf, belvízi üzemi 80,10 mBf
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Fűzfás zugi holtág
A holtág a 31. sz. átvágás 1872-73-74 évi végrehajtásakor keletkezett. Jelenlegi funkciói:
belviztározás, horgászat, sport, üdülési jóléti.
Endrőd és Gyoma között húzódik, mintegy 2100 m hosszban a 46. sz főközlekedési úttól Északra.
Átlagos szélessége 71 m. Feltöltése részben belvizekből, részben pedig egy a holtág végén lévő
0,60 m-es szivornyával történik.
Vízmércéje a szivornyánál van "0" = 78,52 mBf
Befogadója az Endrőd-gyomai határcsatornának, a CS-3-0-0 jelű csatornának, valamint a Görbekút Vidólaposi csatornának.
A holtág tározókapacitása a min. és a belvízi üzemi vízszint között 161 000 m3, a minimális és a
maximális vízállások között 273 200 m3.
A holtág területe maximális vízszint mellett 15,4 ha. A holtág Nyugati végén - amely a HármasKörös balparti védtöltésének 68+930 tkm szelvényébe torkollik - 600 mm átmérőjű
szivattyúállás van beépítve, mely az árvízvédelmi töltést 87,82 mBf -i szinten keresztezi.
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Torzsás-zugi holtág
A holtág 1873,74,75 évben keletkezett a 34. sz. átvágás végrehajtásakor. Jelenlegi funkciói:
belviztározás, horgászat, sport, üdülési jóléti
Torzsási holtág jelenlegi befogadója az Egei, Oláhlaposi, Bábaszigeti és a Fattyasi csatornáknak.
A holtág 1450 fm, átlag 65,0 m szélesség és 2,0 m átlagos mélységű. Területe maximum vízállásnál
12,2 ha.
Engedélyezett vízszintek: minimális 80,93 mBf, üzemi 81,60 mBf
A holtág tározókapacitása a minimális és az üzemi vízszintek között 80 500 m3, a minimális és
maximális vízszintek között 172 200 m3.
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Német-zugi holtág
A holtág 1872,73,74 években keletkezett a Hármas -Körös 32. sz. átvágásának végrehajtásával.
Jelenlegi funkció: belviztározás, öntözés, horgászat. A Hármas Körös jo.71+602 tkm. szelvényből
indul ki a Német zugi szivattyútelepnél és a 72+405 tkm szelvénynél tér vissza a folyó jp-i
töltéséhez. Vízgyűjtő területe 10 km2. Hossza: 1980 fm. Átlagszélessége 70 m, az átlagos
vízmélység 2,2 m. Maximális tározó kapacitás 0,458 x 106 m3.
A holtágba csak a közvetlen partmenti területek belvizei gyűlnek. A peresi belvízi öblözet része a
holtág. A holtág üzemelési vízszintjei vízmérce "0" és helye: 80,33 mBf a Németzugi sztp.szivóaknában.
Maximális vízszint. 82,13 mBf, minimális vízszint: 80,33 mBf, belviz üzemi: 82,13 mBf, öntözés
üzemi: 81,20 mBf

Endrőd középső (Csókási) holtág
A holtág 1886. évben keletkezett a 29/a sz.átvágás révén. Jelenlegi funkciói: belviztározás és
horgászat.
Viz-gyűjtő területe: 5,0 km2. A holtág hossza 1062 fm, területe maximális vizállás mellett 8,0
ha. Tározókapacitása a minimális és az üzemi vizszint között 23 600 m3, a minimális és a
maximális vizszint között 39 900 m3. Engedélyezett vizszintek: maximális 81,50 mBf, belvizi
üzem 81,30 mBf.
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Hantoskerti holtág
A holtág 1871-74, 1880-1882, illetve 1888-1890 közötti években keletkezett a 33. sz. Nagyszirti
meder átvágás révén. Jelenlegi funkciója belvíztározás, vízparti üdülés, horgászat.
A 2430 fm hosszú átlagosan.62 m széles és 2,5 m átlagos mélységű Gyomaendrőd Város
belterületének ÉK-i részén keletkező belvizek befogadója. A holtág felső vége a Hármas - Körös
baloldali védtöltés 74+137 tkm az alsó vége a 72+773 tkm szelvényéhez csatlakozik. Természetes
lefolyása nincs. A holtág fogadja a csapadékvizeket, valamint a strandfürdő elhasznált vizét.
Vízfrissítés céljából 1981-évben a holtág felső végén elkészült a 600-as szivornya. A töltést 87,77
mBf-i szinten keresztezi. A szivornya kapacitása 0,5-1,3 m3/sec.
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2.2.7.4 Vízrendezés
2.2.7.4.1 Belterület elhelyezkedése a vízgyűjtőn
Gyomaendrőd város belterülete belvízvédelmi szempontból a 74. sz. Mezőberényi belvízrendszer
a 74/c Torzsás-zugi-, a 74/e jelű Révzugi- és 74/d jelű Fűzfászugi belvízöblözetek területén a
12.09. sz. Mezőberényi belvízvédelmi szakaszhoz tartozik.
Az Önkormányzat által megvalósított beruházás - a 74/d és 74/e jelű öblözetek terültén levő
három holtágat összekötő gravitációs csatorna - mindkét öblözetet mentesíti. A települést
szabályosan megtervezett és kivitelezett, megközelítőleg észak-dél, illetve kelet-nyugat irányú
utcahálózat jellemzi.
A városra jellemző kertvárosias beépítés, utcahálózatának mintegy 95%-a szilárd burkolattal
ellátott és az utcák csapadékvíz elvezető hálózata részlegesen kiépítettnek mondható. A város
közlekedését jelentősen meghatározó 46. sz. Törökszentmiklós-Gyomaendrőd-Mezőberény
főközlekedési út főleg kelet-nyugati irányban szeli ketté a települést.

2.2.7.4.2 Vízrendezési művek kialakulása, helyzete
Gyomaendröd város jelenlegi természeti környezete a XIX. századi vízrendezési munkálatok
révén jött létre. A mocsarak lecsapolása és a folyók szabályozása után keletkezett másodlagos
folyóártéri tájforma a település egyedülálló sajátossága.
A Hármas-Körös folyó medrét árvízvédelmi célú töltések követik, így az nem alkalmas közvetlen
belterületi csapadékvíz befogadására.
Az endrődi városrészen az 1872 – 1886. évek között végezett folyószabályozások
eredményeként 3, a Hármas Körös valamikori medrét magába foglaló holtág keletkezett. Ezek a
holtágak a Hármas-Körös balparti töltése mellett a 66+900 -69+900 tkm szelvényei között
találhatók. A legalsó Révzugi-, vagy Ligeti holtág 1885-ben keletkezett a 28/A jelű átvágás által.
A Révzugi holtágat a Középső-, vagy Csókási holtág követi, amely 1886-ban a 29/A j elű átvágással
jött létre.
A Középső holtág mellett a Fűzfászugi holtág van, mely az 1872 - 1874 évek között a 31 jelű
átvágáskor keletkezett.
A Gyomai városrészen a Hantoskerti holtág a Hármas-Körös balparti töltése mellett a 72+805 74+1480 tkm szelvényei között található. A holtág a 33. sz. átvágáskor keletkezett az 18711874., 1880-1882., illetve az 1888-1890. közötti években.
Ezek a holtágak természetes befogadói a települési környezetből közvetlen lefolyással bejutó
felszíni vizeknek, illetve a koncentrált csapadékvíz bevezetéseknek. A belterületi vízgyűjtőkön a
holtágakba jutnak a 74/d jelű Fűzfászugi belvízöblözet külterületi részéről érkező fölös vizek a
Görbekút-Vidólaposi csatornán keresztül, a 74/e jelű Révzugi belvízöblözet külterületi részéről
pedig az Endrőd-Fazekaszugi összekötő- és az Endrődi mellékcsatornán keresztül.
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A holtágakban összegyűlő felszíni vizek az alsó holtág végeken beépített átemelők segítségével a
Hármas-Körösbe jutnak.
Gyomaendrőd város belvízelvezetése a korábbi árokrendszer kiépítése (~ 1930-as évekig)
következtében részlegesen megoldott. A befogadók adottsága folytán a későbbi kiépítések
alkalmazkodtak a főbefogadóként kijelölt holtágakhoz.
A város belterülete belvízelvezetés szempontjából 10 vízgyűjtőterületre különíthető el, melyek
ismertetése a 3.1./ pontban található.
Öntözésre berendezett terület
A Révzugi- és a Fűzfászugi belvízöblözetek területén nem épült ki öntözőrendszer.
Vízügyi igazgatóság, vízgazdálkodási társulatok
A város közigazgatási területe a gyulai székhelyű Körös-vidéki Vízügyi Igazgatóság (KÖVIZIG)
működési területén található.
A Hármas-Körös balparti töltése menti közigazgatási terület a gyulai székhelyű Körösi
Vízgazdálkodási Társulat érdekeltségi területére, míg a Hármas-Körös jobb parti töltése mentén
található közigazgatási terület a békési székhelyű Körös-Berettyói Vízgazdálkodási terület
érdekeltségi területére esik.
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2.2.7.4.3 Meteorológiai- és talajvíz viszonyok
A terület éghajlata kontinentális jellegű.
Uralkodó szélirány: ÉK - DK, átlagos szélsebesség: 2,5 - 3,0 m/s.
Gyomaendrőd város belterületén önkormányzati tulajdonú és kezelésű csapadékmérő
állomások, talajvízszint észlelő kutak nincsenek. Szintén nem létesültek az önkormányzat
tulajdonában és kezelésében levő és a csatornákon vízkormányzás szempontjából mértékadó
vízmércék sem.
A talajvízzel kapcsolatban megállapítható, hogy annak szintje az utóbbi évek során ingadozó, a
mélyebb térszíneken gyakran a felszín közelébe kerül.
A talajvíz felszín alatti legmagasabb mélysége 0-1 m közötti, legalacsonyabb mélysége pedig 4-6
m közötti.
A város közigazgatási területén található a KÖVIZIG működtetésében levő 361. számú (Endrődi
városrész külterületén található) és a 362. számú (Gyomai városrész belterületén található)
talajkutak, melyeknek vízjárási adatai az ősmedrek aktív viselkedésére mutatnak. A 361. sz.
talajvízszint észlelő kút kútperem magassága 85,01 m Bf., amely három időszakban különleges
szinten kulminált: 1956. júliusában 83,25 m Bf; 1970. áprilisában 83,99 m Bf; 2000. májusában
pedig 84,19 m Bf. magassági szinten.
A 362. sz. talajvízszint észlelő kút kútperem magassága 86,27 m Bf, 1987. óta eddig észlelt
talajvízszint minimum 500 cm, maximum 302 cm volt, az átlagos talajvízszint pedig 408 cm.

2.2.7.4.4 Csapadékvíz elvezető rendszer ismertetése
Vízgyűjtő terület lehatárolás
A település belterületi csapadékvizeit szállító csatornák - a város természeti adottságából
adódóan - a külterületek felöl érkező belvizek befogadására az Önkormányzat által
megvalósított fejlesztések következtében alkalmasak és az így összegyűjtött belvizeket
biztonságosan tudják a befogadóba eljuttatni.
A bel- és külterületi csapadékvizeket elvezető vízgazdálkodási létesítmények (csatornák)
vízgyűjtőterületei, öblözetei a következők:
1. jelű Pásztor János utcai
2. jelű Polányi Máté utcai
3/1. jelű Besenyszeg utcai
3/2. jelű Kállai Ferenc - Bajcsy-Zsilinszky Endre utcák
5. jelű Révzugi holtág mindkét oldala
6. jelű Középső holtág mindkét oldala
7. jelű Endrődi határcsatorna és a Fűzfászugi holtág közvetlen
8. jelű Görbekút-Vidólaposi csatorna közvetlen
9. jelű Szénáskerti csatorna
10.jelű Fazekas zugi
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Külterületi befogadói viszonyok
Gyomaendrőd területéről lefolyó csapadékvizek végső befogadója a Magyar Állam tulajdonában
és a KÖVIZIG (5700 Gyula, Városház u. 26. sz.) kezelésében levő Hármas- Körös.
Belterületi befogadói viszonyok
Endrődi városrész
Az Endrődi városrész területen lévő három holtág (Révzug-, Középső- és Fűzfás-zugi holtág) az
eredeti folyásirányuknak megfelelően gravitációs csatornákkal összekötésre kerültek. Az
összekötések a Révzugi holtág felső és a Középső holtág alsó vége, illetve a Középső holtág felső
és a Fűzfászugi holtág alsó vége között létesültek. Az összekötésekből következően a fölös vizek
átemelése egy helyen, a Révzugi holtág alsó végén (Hármas-Körös bp. 66+920 fkm szelvényében)
történik elektromos üzemű szivattyúkkal. A holtágak közötti vízforgalom szabályozását és az
árvízvédelmi előírásoknak történő megfelelést az összekötő csatornákon megépített tiltós
műtárgyak biztosítják.
A Révzugi holtág alsó végén kiépített szivattyútelep paraméterei:
2 db 440 l/s összvízszállítású FLYGT CP 3300 LT típ. búvárszivattyú,
emelőmagasság: 7,0 m, csatlakozó nyomócsőcsonk mérete: 350 mm.
A nyomócső átvezetés főbb adatai:
helye: Hármas-Körös bp. 66+930 fkm, MÁSZ 87,37 mBf, LNV 87,37 mBf.
keresztező nyomócsövek mérete, anyaga: NA 350 és NA 700 acélcső

Gyomai városrész
A Gyomai városrészen levő Hantoskerti holtág a településrész déli és keleti területén keletkező
csapadékvizek közvetlen befogadója.
A Hantoskerti holtág alsó végén kiépített (tartalék) szivattyútelep paraméterei:
1 db 449 l/s teljesítményű GRUNDFOS S 3806 L1A511 típ. szivattyú,
emelőmagasság: 7,5 m, csatlakozó nyomócsőcsonk mérete: 300 mm.
A nyomócső átvezetés főbb adatai:
helye: Hármas-Körös bp. 72+749 fkm, MÁSZ 87,58 m Bf, LNV 87,82 m Bf.
keresztező nyomócső mérete, anyaga: NA 600 acélcső. Vízfrissítés céljából a holtág felső
végén levő szivornya paraméterei:
helye: Hármas-Körös bp. 74+137 fkm, MÁSZ 87,66 m Bf, LNV 87,82 m Bf.
keresztező szivornyacső mérete, anyaga: NA 600 acélcső, kapacitása: 0,5 - 1,3 m3/s. Gyomaendrőd
Város Önkormányzatának tulajdonában és kezelésében levő vízgazdálkodási létesítmények.
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Külterületi csapadékvíz elvezető csatornák
A település geológiai helyzetéből adódóan a belterületi csapadékvíz elvezető csatornák a város
külterületéről érkező csapadékvizeket is fogadni tudják.
A belterületi befogadó csatornákba a következő külterületi csapadékvíz elvezető csatornák
torkollanak:
a./ Révzugi öblözet területén:
• Endrőd-Fazekaszugi összekötő csatorna, tulajdonos: Magyar Állam, üzemeltető, kezelő:
Körösi Vízgazdálkodási Társulat (5700 Gyula, Munkácsy Mihály u. 19. sz.) Torkolati
csatorna, tulajdonos: Magyar Állam,
• Endrődi mellékcsatorna, tulajdonos és kezelő: Gyomaendrőd Város Önkormányzata.
b ./ Fűzfászugi öblözet területén:
•
•
•
•
•

Endrődi határcsatorna, tulajdonos és kezelő: Gyomaendrőd Város Önkormányzata, (5500
Gyomaendrőd, Selyem út 124.),
Nyugati I. mellékág, tulajdonos: Magyar Állam,
Nyugati II. mellékág, tulajdonos: Magyar Állam,
Keleti mellékág, tulajdonos: Magyar Állam, kezelő:
Fűzfászugi csatorna, tulajdonos: Magyar Állam,

Magtárlaposi csatorna, tulajdonos: Magyar Állam,
Borbélyéri csatorna, tulajdonos: Magyar Állam,
Görbekút-Vidólaposi csatorna, tulajdonos és kezelő: Gyomaendrőd Város Önkormányzata,
(5500 Gyomaendrőd, Selyem út 124.),
• Görbekút-Vidólaposi I. mellékág, tulajdonos: Magyar Állam,
Belterületi rendszer ismertetése
•
•
•

A csatornák csak a csapadék- és belvíz elvezetését szolgálják, egyéb (pl. öntözés) funkciót nem
látnak el.
1. jelű vízgyűjtőterület:
Az 1. jelű vízgyűjtőterület Gyomaendrőd város Endrődi városrészének keleti- és Gyomai
városrészének nyugati területeit foglalja magába a Kossuth-, Bajcsy-Zsilinszky-, a Fő utca és a
Kovács Imre utcák közötti területen. A vízgyűjtőterületet észak-déli irányban keresztülszeli a
120. sz. Szajol-Békéscsaba-Lőkösháza MÁV Zrt. vasútvonal.
Az 1. jelű vízgyűjtőterület fő belvízelvezető csatornája a CS 1-0-0 jelű főgyűjtő csatorna, amely a
Petőfi Sándor utcából indul ki, keresztezi a Zrínyi utcát, majd a Pásztor János utcán át a
Vásártelepi lakótelep mellett a vasútvonal alatti bújtató jellegű átereszig halad. Ettől a
műtárgytól a főgyűjtő csatorna az Ipari Park területén levő volt Gyomai csatorna nyomvonalán a
Szénáskerti csatorna 0+435 fm szelvényébe torkollik. A Szénáskerti csatorna befogadója a
Görbekút-Vidólaposi csatorna 1+015 szelvénye. A Görbekút-Vidólaposi csatorna közvetlenül a
Fűzfászugi holtág 0+808 fm szelvényébe vezeti az 1. jelű vízgyűjtőterület fölös csapadékvizeit.
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A Szénáskerti - és a Görbekút Vidólaposi csatornák Gyomaendrőd Város Önkormányzatának
(5500 Gyomaendrőd, Selyem út 124.) tulajdonában és kezelésében vannak.
Az 1. jelű öblözet belvizeinek belterületi főbefogadója a Fűzfászugi holtág, melyet az alábbi
adatok jellemeznek:
- holtág hossza: 2 137 m,
- vízfelülete: 16,67 ha,
- víztérfogata: 335 000 m3,
- belvízi (üzemi) vízszint: 81,20 m B f,
- maximális vízszint: 81,45 m Bf,
- belvíz tározási kapacitása: 125 025 m3.
CS 1-0-0 jelű főgyűjtő csatorna jellemző paraméterei:
torkolati vízgyűjtőterülete: 77,01 ha, torkolati vízhozam: 376 l/s, hossza: 1 170 fm, zárt
csatorna hossza: 587,5 fm, nyílt burkolt csatorna hossza: 582,5 fm, fenékszélesség: 60
cm, 0+106-0+424 fm között, 40 cm, 0+905-1 + 170 fm között, rézsűhajlás: 0+1060+424fm között TB 60/100/80 burkolóelem, felette 1 : 1,5 0+905-l+170fm között TB
40/70/50 burkolóelem, felette 1 : 1,5.
2. jelű vízgyűjtőterület:
A 2. jelű vízgyűjtőterület Gyomaendrőd Város Endrődi városrészének déli-délnyugati területeit
foglalja magába, a vízgyüjtőterület északi határa az Endrődi utca vonaláig, a keleti határa a
Polányi Máté utcáig, déli határa az Endrődi körtöltésig, a nyugati határa a Szélmalom utcáig tart.
A vízgyüjtőterületet átmetszik a 443. sz. Gyomaendrőd-Szarvas közötti és a 4642. sz.
Gyomaendrőd-(Kondoros) Nagyszénás-Szentes közötti közlekedési utakat.
A 2. jelű vízgyűjtőterület fő belvízelvezető csatornája a CS 2-0-0 jelű főgyűjtő csatorna, amely az
Endrődi körtöltés anyagárkában halad, keresztezi az Endrődi köztemetőhöz vezető utat, a
Kondorosra vezető közutat, ahol az Endrődi mellékcsatorna külterületi fölös vizeit fogadja. Innen
továbbra is a körtöltés anyagárkában halad, majd keresztezi a Szarvasra vezető közutat, ezután
az Endrőd-Fazekaszugi összekötő csatorna külterületről érkező fölös vizeit fogadja és a Selyem
útig a körtöltés anyagárkában halad. A Selyem úttól egészen a befogadóig mélyen beágyazódott
nyomvonalon torkollik be a Révzugi holtág 0+160 fm szelvényébe.
Az 2. jelű öblözet belvizeinek belterületi főbefogadója a Révzugi holtág, melyet az alábbi adatok
jellemeznek:
- holtág hossza: 954 m,
- vízfelülete: 7,40 ha,
- víztérfogata: 151 000 m3,
- belvízi (üzemi) vízszint: 80,90 m Bf,
- maximális vízszint: 81,25 m Bf.
CS 2-0-0 jelű főgyűjtő csatorna jellemző paraméterei: torkolati vízgyűjtőterülete: 89,1 ha,
torkolati vízhozam: 288 l/s, hossza: 2 405 fm, zárt csatorna hossza: 73 fm, nyílt burkolt
csatorna hossza: 2119 fm, nyílt földmedrű csatorna hossza: 213 fm, fenékszélesség:
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1,0 m, 0+000-0+293 fm között, 60 cm, 0+213-1+220 fm és 1+293-2+029 fm között, 40
cm, 2+029-2+405 fm között, rézsűhajlás: 0+000-0+293 fm között 1 : 2, 0+213-1+220
fm között TB 60/100/80 burkolóelem, 1+293-2+029 fm között II 60/70 burkolóelem,
2+029-2+405 fm között 1/40 burkolóelem.
3.jelű vízgyűjtőterület:
A 3. jelű vízgyűjtőterület a 120. sz. Szajol-Békéscsaba-Lőkösháza MÁV Zrt. vasútvonal két oldalán
helyezkedik el a Gyomai városrész területén. A vasútvonal nyugati oldalán a Fő utca felett a
Gyomai körtöltés és a Hármas-Körös védtöltése közötti területen terül el. Míg a vasútvonal
keleti oldalán levő vízgyűjtőterület az 1. jelű vízgyűjtőterület feletti részen, északról a HármasKörös védtöltése, keleti irányból természetes magasvonulatok által közbezárt területen található.
A 3. jelű vízgyűjtőterület fő belvízelvezető csatornája a CS 3-0-0 jelű főgyűjtő csatorna, amely a
vasútvonal keleti oldalán levő vízgyűjtőterületen a Kállai Ferenc utca és a Hármas-Körös balparti
töltése között levő csapadékvíz tározótól a Kállai Ferenc utcán halad a 120. sz. SzajolBékéscsaba-Lőkösháza Máv Zrt. vasútvonal 476+40 hm szelvényében lévő vasúti átersz
irányába. A vasútvonal keresztezése után a Géza fejedelem utcában folytatódik a Bessenyszegi
útig és ott déli irányba fordulva halad majdnem a Balassi utcáig ahol keresztezi a Gyomai
körtöltést és a Fűzfás zugi holtág 1+-500 fm szelvényében torkollik a befogadóba.
Közvetlen befogadója a Fűzfás zugi holtág, melyet az alábbi adatok jellemeznek:
- holtág hossza: 2 137 m,
- vízfelülete: 16,67 ha,
- víztérfogata: 335 000 m3,
- belvízi (üzemi) vízszint: 81,20 m B f,
- maximális vízszint: 81,45 m Bf.,
- belvíz tározási kapacitása: 125 025 m3.
CS 3-0-0 jelű főgyűjtő csatorna jellemző paraméterei: torkolati vízgyűjtőterülete: 65,71 ha,
torkolati vízhozam: 253 l/s, hossza: 1 304 fm, zárt csatorna hossza: 147,5 fm, nyílt
burkolt csatorna hossza: 1 156,5 fm, fenékszélesség: 60 cm, 0+000-0+660 fm között,
40 cm, 0+660-1+304 fm között, rézsűhajlás: 0+000-0+660 fm között TB 60/100/80
burkolóelem, felette 1 : 1,5;
0+660-1+228 fm között TB 40/70/50 burkolóelem, felette 1 : 1,5; 1+2281+304 fm között 1/40 burkolóelem.
4.jelű vízgyűjtőterület:
A 4. jelű vízgyűjtőterület Gyomaendrőd város gyomai városrészének déli és keleti területeit
foglalja magába.
A 4. jelű öblözet belvizeinek belterületi főbefogadója a Hantoskerti holtág, melyet az alábbi
adatok jellemeznek:
- holtág hossza: 2 364 m,
- vízfelülete: 15,1 ha,
- víztérfogata: 474 650 m3,
- belvízi (üzemi) vízszint: 81,22 m Bf.,
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- maximális vízszint: 81,67 m Bf.
- víz frissítése: NA 600 szivornyával.
Ezen vízgyűjtőterület fő belvízelvezető csatornáinak ismertetése:
CS 4-1-0 jelű főgyűjtő csatorna az Arany János és a Mirhóháti utcák közötti szakaszát, a Dobó
István, Hunyadi utca elejét foglalja magába. A főgyűjtő csatorna a Gyomaendrőd 251 és 277
hrsz-ú csatorna nyilvántartású földrészleteken át a Hunyadi utcát és a Hősök útját keresztezve a
Dobó István utca elején áthaladva a Hantoskerti holtág balpart 1+311 fm szelvényébe torkollik
81,54 mBf-i küszöbszinttel.
CS 4-1-0 jelű főgyűjtő csatorna jellemző paraméterei: torkolati
vízgyűjtőterülete: 12,55 ha,
nyílt burkolt csatorna hossza: 388 fm, fenékszélesség: 40 cm,
rézsűhajlás: PRT 40/40/50 burkolóelem a 0+222-0+586 fm között, 0+000-0+016 fm
között 1 : 1,5.
CS 4-2-0 jelű főgyűjtő csatorna a Kisréti, a Kis Bálint, a Vörösmarty, a Batthyány, a Liszt Ferenc
utcákat, a Hősök útja, Kisréti és Vörösmarty utcák közötti szakaszát foglalja magába. A főgyűjtő
csatorna a Batthyány utcán halad és a Dobó utcát keresztezve a Hantoskerti holtág balpart
1+478 fm szelvényébe torkollik 81,00 m Bf-i küszöbszinttel.
CS 4-2-0 jelű főgyűjtő csatorna jellemző paraméterei:
torkolati vízgyűjtő területe: 25,56 ha,
torkolati vízhozam: 196 l/s,
hossza: 357 fm,
zárt csatorna hossza: 147 fm,
nyílt burkolt csatorna hossza: 210 fm,
fenékszélesség: 40 cm,
rézsűhajlás: TB 40/70/50 burkolóelem a 0+171-0+357 fm között, 0+000-0+024 fm
között 1 : 1,5.
CS 4-2-1 jelű mellékcsatorna a CS 4-2-0 jelű főgyűjtő csatornához csatlakozik annak 0+171 fm
szelvényében, mely a Hősök útja felső szakaszának csapadékvizeit fogadja be. CS 4-2-1 jelű
mellékcsatorna jellemző paraméterei:
torkolati vízgyűjtőterülete: 1,05 ha,
torkolati vízhozam: 25 l/s,
hossza: 138 fm,
zárt csatorna hossza: 6 fm,
nyílt burkolt csatorna hossza: 132 fm,
fenékszélesség: 40 cm,
rézsűhajlás: TB 40/70/50 burkolóelem a 0+006-0+017 fm között, PRT 40/40/50
burkolóelem a 0+017-0+138 fm között.
CS 4-3-0 jelű főgyűjtő csatorna a Hantoskerti holtág balpart 1+820 fm szelvényébe torkollik
81,04 m Bf-i küszöbszinttel.
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A főgyűjtő csatorna első 200 m-es szakasza után keresztezi a Dobó István utcai városi
árvízvédemi körtöltést. A keresztezés után a Kálvin utcában folytatódik, ahol a Kálvin utcába
beékelődött 1386 hrsz-ú ingatlant kikerüli és azt követően az 1396 hrszú önkormányzati
tulajdonú mélyfekvésű földrészleten és a Hősök útja menti 670 hrsz-ú közterületen át a 668/4
hrsz-ú záportározó funkciójú földrészleten folytatódik. A 668/4 hrsz-ú földrészletet elhagyva a
46. sz. Törökszentmiklós-Gyomaendrőd-Mezőberény főközlekedési út keresztezése után a 2833
hrsz-ú mély fekvésű területen folytatódik a végszelvényig, ahol csatlakozik a Gárdonyi Géza utcai
2830 hrsz-ú területen levő záportározó meglevő 60 cm méretű beton anyagú műtárgyához
(átereszéhez).
A CS 4-3-0 jelű főgyűjtő csatorna nyomvonala, illetve annak magassági vonalvezetése úgy került
kialakításra, hogy a záportározó funkciót ellátó Gyomaendrőd 2830, 2833, 668/4 és 1396 hrsz-ú
területek üríthetőségét is el tudja látni. A főgyűjtő csatorna 0+556 fm szelvényében levő tiltós
áteresz úgy került kialakításra, hogy a műtárgynál 33 cm-es küszöb biztosítja a záportározók
szabályozását.
CS 4-3-0 jelű főgyűjtő csatorna jellemző paraméterei:
torkolati vízgyűjtőterülete: 41,40 ha,
torkolati vízhozam: 216 l/s, a 0+556 fm szelvénybe érkező, a záportározók által
csillapított vízhozam terhelés 205 l/s, hossza: 2 109 fm, zárt csatorna hossza: 377 fm,
nyílt burkolt csatorna hossza: 1 732 fm,
fenékszélesség: 60 cm, kivéve 0+556-0+988 fm-ek közötti szakasz, ahol 1,0-2,0 m
közötti,
rézsűhajlás: 1 : 1,5; kivéve 0+556-0+988 fm-ek közötti szakasz, ahol 1 : 2.
CS 4-3-1 jelű mellékcsatorna a CS 4-3-0 jelű főgyűjtő csatornához csatlakozik annak 0+550 fm
szelvényébe, mely az 1396 hrsz-ú, csatorna nyilvántartású földrészleten, a Hősök útján és
Kálvin utcán halad.
CS 4-3-1 jelű mellékcsatorna jellemző paraméterei:
torkolati vízgyűjtőterülete: 27,91 ha, torkolati
vízhozam: 217 l/s, hossza: 404 fm,
nyílt burkolatlan csatorna hossza: 129 fm, nyílt burkolt csatorna hossza: 275 fm,
fenékszélesség: 60 cm, 0+000-0+129 fm között, 40 cm, 0+129-0+272 fm között, 30
cm, 0+272-0+404 fm között, rézsűhajlás: 1 : 2 kivéve 0+129-0+272 fm-ek közötti
szakasz, ahol a TB 40/70/50 burkolóelem felett 1 : 1,5 és 0+272-0+404 fm között,
ahol a TB 30/50/40 burkolóelem felett nincs rézsű képezve.
CS 4-3-11 jelű mellékcsatorna a CS 4-3-1 jelű mellékcsatornához csatlakozik annak 0+272 fm
szelvényében, mely a Hősök útja, Kálvin és Vörösmarty utcák közötti szakasz vízelevezetését
biztosítja.
CS 4-3-11 jelű mellékcsatorna jellemző paraméterei:
torkolati vízgyűjtőterülete: 5,97 ha, torkolati
vízhozam: 112 l/s, hossza: 152 fm,
nyílt burkolt csatorna hossza: 152 fm, fenékszélesség:
30 cm,
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rézsűhajlás: TB 40/70/50 burkolóelem a 0+000-0+079 fm között,
TB 30/50/40 burkolóelem a 0+079-0+152 fm között.
5. jelű vízgyűjtőterület
A vízgyűjtőterület a település Endrődi településrészének északi- észak-keleti területeit foglalja
magába. Határa északon és nyugaton a Hármas-Körös bal parti elsőrendű árvízvédelmi töltés,
délen a Kenderáztató- és a Selyem utca menti terület, keleten a 46. sz. TörökszentmiklósGyomaendrőd-Mezőberény közötti főközlekedési út és a 443. sz. Gyomaendrőd-Szarvas közötti
közlekedési út.
Az 5. jelű vízgyüjtő területen kiépített főgyüjtő csatorna nincs. A vízgyüjtő területen lévő
utcákban meglévő, kiépített csapadékvíz elvezető csatornahálózat a CS 2-0-0 jelű főgyüjtő
csatornába, illetve közvetlenül a Révzugi holtágba vezetik a káros vizeket. A vízbevezetések
gravitációs kiépítésűek.
A vízgyűjtőterület belvizeit befogadó a Révzugi holtág ismertetésére vonatkozó adatokat lásd a
2. jelű vízgyűjtőterület ismertetésénél.
6. jelű vízgyűjtőterület
A vízgyűjtőterület a település Endrődi településrészének északi- és keleti területeit foglalja
magába. Határa északon a Hármas-Körös bal parti elsőrendű árvízvédelmi töltés, keleten a
Fűzfászugi holtág, délen és nyugaton a 46. sz. Törökszentmiklós-Gyomaendrőd-Mezőberény
közötti főközlekedési út.
A 6. jelű vízgyűjtőterületen kiépített főgyűjtő csatorna nincs. A vízgyűjtőterületen levő utcákban
meglevő, kiépített csapadékvíz elvezető csatornahálózat közvetlenül a Középső- és a Fűzfás-zugi
holtágakba vezetik a káros vizeket. A vízbevezetések gravitációs kiépítésűek.
A vízgyűjtőterület belvizeit befogadó a Révzugi holtág ismertetésére vonatkozó adatokat lásd a
2. jelű vízgyűjtőterület ismertetésénél.
A Középső holtágat, mint befogadót, az alábbi adatok jellemeznek:
- holtág hossza: 1 077 m,
- vízfelülete: 6,28 ha,
- víztérfogata: 170 000 m3,
- belvízi (üzemi) vízszint: 81,10 m Bf,
- maximális vízszint: 81,50 m Bf.
7. jelű vízgyűjtőterület
A vízgyűjtőterület a település Endrődi településrészének déli-délkeleti-keleti területeit foglalja
magába. Határa északon, a 46. sz. Törökszentmiklós-Gyomaendrőd-Mezőberény közötti
főközlekedési út, keleten az Endrődi körtöltés és az Endrődi határcsatorna, délen az Endrődi
körtöltés, keleten pedig a Toronyi utca.
A 7. jelű vízgyűjtőterületen kiépített főgyűjtő csatorna nincs. A vízgyűjtőterületen levő utcákban
meglevő, kiépített csapadékvíz elvezető csatornahálózat a CS 2-0-0 jelű főgyűjtő csatornába és
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az Endrődi határcsatornába vezeti a belterületi káros vizeket. A vízbevezetések gravitációs
kiépítésűek.
A vízgyűjtőterület belvizeinek befogadói a Révzugi- és a Fűzfászugi holtágak. Ezen befogadó
holtágak ismertetésére vonatkozó adatokat lásd az 1. és 2. jelű vízgyűjtőterületek
ismertetésénél.
8. jelű vízgyűjtőterület
A 8. jelű vízgyűjtőterületet északon a 46. sz. Törökszentmiklós-Gyomaendrőd-Mezőberény
közötti főközlekedési út, keleten a 120. sz. Szajol-Békéscsaba-Lőkösháza MÁV Zrt. vasútvonal,
nyugaton a 4642. sz. Gyomaendrőd-(Kondoros) Nagyszénás-Szentes közötti közlekedési út, délen
természetes vízválasztó domborzat határolja.
A vízgyűjtőterület fő belvízelvezető csatornája a Görbekút-Vidólaposi csatorna, amely külterületi
és belterületi vízgyüjtőket egyaránt mentesíti és a Fűzfászugi holtág 0+808 fm szelvényében
torkollik a befogadóba.
A csatorna belterületi szakasza Gyomaendrőd város Gyomai településrészén a 120. sz. SzajolBékéscsaba-Lőkösháza MÁV Zrt. vasútvonal nyugati oldala mellett a 46. sz. TörökszentmiklósGyomaendrőd-Mezőberény főközlekedési út alatt található a csatorna 1+510 fm szelvényéig.
Innen egészen a végszelvényéig, az 3+714 fm szelvényig a külterületen képződő káros vizek
elvezetését biztosítja. A Fűzfászugi holtágra, mint befogadóra vonatkozó adatokat lásd az 1. jelű
vízgyűjtőterület ismertetésénél.
Görbekút-Vidólaposi csatorna jellemző paraméterei:
torkolati vízgyűjtőterülete: 3 010,2 ha, ebből belterület 239,9 ha,
külterület 2 770, 3 ha,
torkolati vízhozam: 758 l/s,
hossza: 3 714 fm,
zárt csatorna hossza: 178 fm,
nyílt burkolt csatorna hossza: 837 fm,
nyílt burkolatlan csatorna hossza: 2 699 fm,
fenékszélesség: 1,00 m 0+000-0+087 fm és 1+020- 33+714 fm között,
0,60 m 0+087-1+020 fm között, rézsűhajlás: 0+000-0+087 és
1+020- 3+714 fm között 1 : 1,5
TB 60/100/80 burkolóelem 0+087-1+020 fm között, felette 1 : 1,5 A csatorna torkolati
vízszállítása: belterületről származóan 758 l/s, külterületről származóan 693 l/s, a belterületi és
külterületi vízhozamok az eltérő levezetési idő miatt egyidejűleg nem okoznak terhelést a
csatornának, a külterületről érkező vízhozamok a belterületi zavartalan kellő idejű vízelevezetés
érdekében a belterület - külterület határán az 1+510 fm szelvényben betervezett 80 cm tiltós
műtárgy által visszatarthatók.
9. jelű vízgyűjtőterület
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A 9. jelű vízgyűjtőterület Gyomaendrőd város Gyomai településrészén, a 120. sz. SzajolBékéscsaba-Lőkösháza MÁV Zrt. vasútvonal, nyugati oldala mentén található, északi oldalon a
46. sz. Törökszentmiklós-Gyomaendrőd-Mezőberény főközlekedési út a határa, keleti oldalon a
Görbekút-Vidólaposi csatorna vízgyűjtőterülete, délen természetes vízválasztó domborzat
határolja.
A vízgyűjtőterület befogadója a Szénáskerti csatorna, mely a Görbekút-Vidólaposi csatorna 1+020
fm szelvényébe torkollik. Nyomvonala a torkolattól a Selyem út északi oldalán és a Kovács Imre
utca keleti oldalán halad a 0+435 fm szelvényéig, ahol az 1. jelű vízgyűjtőterület fő belvízelvezető
csatornája a CS 1-0-0 jelű főgyűjtő csatorna torkolata van. A Kovács Imre utcától az Ipari Park
mellet levő út irányában halad egészen a végszelvényig, ezáltal az Ipari Park területét és a hozzá
tartozó 26,1 ha külterületről érkező csapadékvíz elevezetését biztosítja.
A Fűzfászugi holtágra, mint befogadóra vonatkozó adatokat lásd az 1. jelű vízgyűjtőterület
ismertetésénél.
A Szénáskerti csatorna jellemző paraméterei:
hossza: 1 458 fm, zárt csatorna hossza: 79 fm, nyílt burkolt csatorna hossza: 907 fm,
nyílt burkolatlan csatorna hossza: 472 fm, fenékszélesség: 40 cm, 0+986-1+458 fm
között, 60 cm 0+079-0+986 fm között, rézsűhajlás: TB 60/100/80 burkolóelem a
0+079-0+986 fm között, felette 1 : 1,5 0+986-1+458 fm között 1 : 1,5.
10. jelű vízgyűjtőterület
A vízgyűjtőterület a település Endrődi településrészének legkeletibb és déli területeit foglalja
magába az Endrődi körtöltés mindkét oldalán. Határa északon és keleten a Hármas-Körös bal
parti elsőrendű árvízvédelmi töltése, délen az Orgona utca, nyugaton pedig szintén az Orgona
utca, valamint a Szélmalom- és Akác utcák közötti vonal.
A 10. jelű vízgyűjtőterületen kiépített főgyűjtő csatorna nincs. A vízgyűjtőterületen levő
utcákban meglevő, kiépített csapadékvíz elvezető csatornahálózat a CS 2-0-0 jelű főgyűjtő
csatornába vezeti a káros vizeket. A vízbevezetések gravitációs kiépítésűek.
A vízgyűjtőterület belvizeit befogadó a Révzugi holtág ismertetésére vonatkozó adatokat lásd a
2. jelű vízgyűjtőterület ismertetésénél.
2.2.7.4.5 Információs hálózat
Gyomaendrőd város területén a belvízvédekezéshez szükséges kiépített hírközlési (információs)
hálózat nincs. Belvízvédekezés esetén a védekezést irányító szervezet (önkormányzat) mobil
telefonok kiosztásával gondoskodik a védekezésben résztvevő személyek irányításáról,
információ cseréjének megoldásáról.
2.2.7.4.6 Belvíz tározásra igénybevehető területek (záportározók)
Geodéziai felmérések és a földhivatali nyilvántartás alapján megállapítható, hogy a meglevő
záportározók területe lokális érdekek miatt folyamatosan csökken, nincs összefüggésben a
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településrendezési koncepcióval, ezért koncentrált belvíz elöntésnek vannak kitéve ezek a
területek.
A záportározókba történő csapadékvíz bevezetést (rávezethetőséget) magassági viszonyok miatt
vizsgálni, elemezni szükséges.
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2.2.7.4.7 Záportározók helye, nagysága, művelési ága:
1. OMV benzinkút, Fő út, 120. sz. Szajol-Békéscsaba-Lőkösháza MÁV Zrt. vasútvonal nyugati
oldala, Selyem- és az Ipartelepi u. közötti 3735/3 hrsz-ú ingatlannak, 1,51 ha nagyságú
területe, művelési ág: mocsár;
2. Fő út, 120. sz. Szajol-Békéscsaba-Lőkösháza MÁV Zrt. vasútvonal nyugati oldala, és a
Balassi utca által közrezárt 2941 hrsz-ú ingatlannak 0,71 ha nagyságú területe, művelési
ág: mocsár;
3. Az Árpád-, Kállai Ferenc, Luther utcák és a Hármas-Körös balparti töltése által közbezárt
2092 hrsz-ú ingatlannak 1,00 ha nagyságú területe, művelési ág:
4. A Bánomkerti-, a Gárdonyi Géza és a Losoncz utcák által közrezárt, 2833 és a 3767 hrszú ingatlanok 5,3 ha nagyságú területe, művelési ág: kivett agyaggödör;
5. Gárdonyi Géza utcai 2830 hrsz-ú területen levő ingatlannak 1,20 ha nagyságú területe,
művelési ág: kivett, mocsár;
A CS 4-3-0 jelű csatorna 0+456- 1+120 fm közötti szakasza mentén a 1396 hrszú ingatlannak
3,86 ha nagyságú területe csak feltételesen, szükség esetén jelölhető ki vízvisszatartásra, pl.
belvízi havária esetén. Ennek a területnek a földhivatali nyilvántartás szerint művelési ága:
udvar.

Gyomaendrőd Város Önkormányzata

Oldal: 66

Gyomaendrőd Város Környezetvédelmi programja 2019-2024
2.2.7.4.8 Mezőgazdasági vízhasznosítás
Gyomaendrőd közigazgatási területét négy öntöző rendszer is érinti. Északon a Hármas-Körös
szórvány és Körösladányi, délen a Fazekaszugi és Félhalmi öntöző rendszerek.
A Hármas-Körös szórványban kettős hasznosítású csatornákból és holtágakból lehetséges az
öntözés. Főcsatornái, holtágai rendeltetés szerint kettős működésűek, belvízelvezetésre
(tározásra) és öntözővíz szolgáltatásra, halas hasznosításra szolgálnak. A szórvány főművei:
Németzugi szivornya (tápcsatorna és holtág), Templomzugi szivornya (tápcsatorna és holtág,
Soczózugi, Bónomzugi holtágak és összekötő csatornáik), Peresi tápcsatorna és holtág,
Malomzug-Simafoki főcsatorna, Fűzfászugi szivornya (tápcsatorna és holtág). Az öntözőművek
közül állami kezelésben a Peresi holtág, a Malomzug-Simafoki és a Telki-Peresi főcsatorna van,
a többi önkormányzati kezelésben üzemel.
A Körösladányi öntözőrendszer több évtizede nem üzemel. A rendszer újra üzembe helyezése teljes
rekonstrukciót igényel.
A Hármas-Köröstől délre eső terület Nyugati határán az állami tulajdonú, KÖVIZIG kezelésű
Décs- Fazekaszugi öntözőrendszert a Fazekaszugi Vízhasznosítási Nonprofit Kft. üzemelteti. Az
öntözőrendszer a Décs- Fazekaszugi öntöző főcsatornát, a DF-1 öntözőcsatornát és a MalomzugDécsipusztai csatornát foglalja magába.
A Hármas-Köröstől délre eső terület Keleti határán az állami tulajdonú, KÖVIZIG kezelésű
Félhalmi öntözőrendszert a KÖVIZIG üzemelteti. Az öntözőrendszerből a Danzugi alrendszer és
a Félhalmi holtág alsó vége érinti az önkormányzat területét. A Danzugi alrendszer főművei:
Danzugi szivornya, Danzugi tápcsatorna és holtág, Danzugi öntözőszivattyútelep, a Körösi
Vízgazdálkodási Társulat üzemelteti. A Félhalmi öntöző főcsatorna KÖVIZIG kezelésben van,
üzemeltetője a KÖVIZIG.
2.2.7.4.9 Felszín alatti vizek
2.2.7.4.9.1 Talajvizek
A felszínhez legközelebb lévő talajvízről az országos törzskút hálózatban lévő T04038 törzsszámú
3196 kútszámú Gyomaendrőd nevű talajvízszint észlelőkút vízállásaiból tudhatunk meg adatokat.
A kutak pontszerű kiterjedéséből adódóan csak kis területre adhat megbízható adatot, de
Gyomaendrődhöz való közelsége miatt elég jellemző adatokat mutat a vizsgált területről. A
talajvízszint érzékeny a felszínről érkező vízutánpótlásra. A talajvízszint észlelőkút adatai szerint
a 80-as évek közepétől a talajvízszint fokozatos csökkenése volt megfigyelhető. A tereptől
számítva az éves közepes talajvízszint 118 cm-től fokozatosan csökken a 270 cm-es mélység felé.
Ez alól csak az 1990-es évek végén jelentkező rendkívüli belvíz idején volt eltérés, amikor átmeneti
emelkedés volt a tapasztalható.
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A 2000-es év a szélsőségek éve volt, az év elején rekord mennyiségű belvízelöntés jelentkezett,
nyár közepére országos méretű aszály volt a jellemző. A száraz periódus azóta is tart, és a
talajvízszint süllyedésének tendenciája továbbra is folytatódik, de látszódott mennyire érzékeny
a talajvízszint a felszínről érkező vizek mennyiségére, ezáltal vízminőségét is nagyban
meghatározza.
A mezőgazdaságban a kemikáliák fokozatos visszaszorulása, a kommunális szennyvizeknél a
csatornázottság növekedése és a szennyvíztisztítási technológiák javulása miatt a talajvíz
szennyezettsége kismértékben csökkent. Ezen a területen csak hosszabb idő elteltével lehet
javulást elérni.
A talajvízszint kutaknál nincs vízminőségvizsgálat, mivel nagyrészük vas béléscsővel készült és
emiatt a valóságtól nagyon eltérő adatokat kapnánk. A felszín alatti kutaknál abban az esetben
kapunk a valóságnak megfelelő vízminőségi értékeket, ha azokon folyamatos vízkitermelés, vagy
a mintavételt megelőzően ideiglenesen kitermelést végeztek.
Az első talajvízzáró réteg alatti felsőbb rétegről a Póhalmon lévő T04301 (K-56) törzsszámú
rétegkút adataiból lehet következtetni. A rétegvizekben a nyugalmi vízszint sokkal kisebb
mértékben érzékeny a felszínről érkező vizekre, minőségét is kisebb mértékben befolyásolja. A
felsőbb rétegek nyugalmi vízszintjének terepszint alatti mélysége hosszabb időtávlatában is 315
cm körül volt. Az utóbbi években 10-15 cm-es nyugalmi vízszint csökkenés volt tapasztalható, ez
nagyságrenddel kisebb, mint a talajvízkútnál tapasztalt 150 cm-es vízszintsüllyedés.
2.2.7.4.9.2 Ivóvízellátás
Gyomaendrőd ivóvízellátása a Közép-Békési Regionális Vízmű Rendszer mezőberényi ágáról
történik. A lecsatlakozás helye a Gyomaendrőd II/A. jelű vízmű telepen kiépített átadási pont. Az
ellátás céljából átadásra kerülő átlagos vízmennyiség 610 000 m3/év.
A gyomaendrődi elosztóhálózat hossza: 129 200 fm. Körvezetékes rendszerű AC és PVC
csőanyaggal. Hozzá tartozik a három külterület: Nagylapos, Öregszőlő és Kocsorhegy
A település fajlagos ivóvíz fogyasztásának jelenlegi és várható alakulása (Forrás: KSH és Alföldvíz
Zrt.)

Időszak

Háztartásoknak
szolgáltatott víz
mennyisége
(1000 m3)

Közüzemi
Üzemelő
ivóvízvezet
közkifolyó
ék-hálózat
k száma
hossza
(db)
(km)

Közüzemi
Összes
ivóvízvezeték
-hálózatba
szolgáltatott
víz mennyisége bekapcsolt
(1000 m3)
lakások
száma (db)

Az év folyamán a
közüzemi
ivóvízvezetékhálózatba
bekapcsolt
lakások száma
(db)

2000. év

365,5

89

118,3

446,2

5752

96

2001. év

355,5

123

118,3

427,4

5786

34
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2002. év
2003. év

384,5
401,6

108
123

114,1
114,1

469,2
640,4

5844
6006

58
162

2004. év

406,8

123

114,1

627,9

6036

30

2005. év

387,6

122

123,6

606,1

6036

2006. év
2007. év

387,1
420,7

122
122

123,6
123,6

609,7
631,6

6048
5812

12
43

2008. év

406,4

122

123,6

612,1

5822

21

2009. év

412,3

114

123,6

631,4

5838

16

2010. év

380,9

114

129,2

568,5

5858

20

2011. év

382,9

122

129,2

590,9

5848

2012. év

392,1

122

129,2

547,5

5874

26

2013. év

363,5

122

128,6

550,7

5879

5

2014. év

373,6

122

129,0

518,5

5884

5

2015. év

369,8

201

129,0

541,3

5887

3

2016. év

401,1

201

128,8

478,8

5893

6

A település adatai: (Forrás: KSH és Alföldvíz Zrt.)
Év
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
Forrás: Alföldvíz Zrt.

A település vízfogyasztása
Éves vízmennyiség
Termelt m3
Átvett m3
580 170
-283 290
270 720
-599 767
-549 843
-604 307
-640 430
-627 903
-606 124
-609 671
-631 573
-612 112
-631 414
-568 471
-590 935
-547 486
-550 655
-518 540
-541 311
-478 809
-536 975
-553 268

Napi átlagos
vízfogyasztás m3/d
1 589,5
1 517,8
1 643,2
1 506,4
1 655,6
1 754,6
1 715,6
1 660,6
1 670,3
1 730,3
1 672,4
1 729,9
1 557,5
1 619,0
1 495,9
1 508,6
1 420,7
1 483,0
1 308,2
1 471,2
1 515,8
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Év

Víztermelés,
átvett
vízmennyiség

1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
Forrás: Alföldvíz Zrt.

580 170
554 010
446 200
427 400
469 200
640 430
627 903
606 124
609 671
631 573
612 112
631 414
568 471
590 935
547 486
550 655
518 540
541 311
478 809
536 975
553 268

Szolgáltatási
veszteség
m3/év
146 464
114 711
148 915
118 983
147 431
238 803
220 817
218 539
212 936
202 849
205 749
219 103
187 623
207 974
155 359
187 107
144 970
171 536
77 718
62 897
97 905

Értékesített víz
lakossági

357 935
363 452
365 500
355 500
384 500
401 627
407 086
387 585
396 735
428 724
406 363
412 311
380 848
382 961
392 127
363 548
373 570
369 775
401 091
474 078
455 363

A szolgáltatási veszteség 23,4%, ami a saját szolgáltatói felhasználásból, illetve a vízhálózat
exfiltrációjából adódik.
A lakosság fajlagos ivóvízfogyasztását az alábbi táblázat mutatja.
Év

1998
1999
2000
2001
2002
2003

Éves
Átlagos napi
értékesített
szolgáltatott
vízmennyiség
vízmennyiség
(m3/év)
(m3 /d)
433 706
1 188,2
439 299
1 203,5
365 500
1 235,2
355 500
1 180,4
384 500
1 251,7
490 868
1 344,8
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2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018

513 058
498 197
508 289
480 906
507 455
508 670
423 251
457 658
454 195
431 026
432 455
434 027
465 277
474 078
455 363

1 401,8
1 364,9
1 392,6
1 317,6
1 386,5
1 393,6
1 159,6
1 253,9
1 241,0
1 180,9
1 184,8
1 189,1
1 274,7
1 298,8
1 247,6

A fajlagos vízfogyasztás távlati becslésére a műszaki gyakorlatban használt növelő szorzókat
alkalmazzuk ( γ = 1,15).
Ennek megfelelően a távlati fajlagos fogyasztás: q = 100 l/fő/d
2.2.7.4.9.3 Hévizek
Gyomaendrőd város egyik idegenforgalmi vonzereje a Ligetfürdő. A fürdő vízellátását jelenleg a B
59 sz. termálkút biztosítja, amelynek vize gyógyvíz.
A k ú t 3 9 9 , 0 m talpmélységű, szűrőzési mélységköze 156,0-225,0 m között található, 2 db
szűrővel összesen 26,0 m hosszon, a kitermelt víz hőmérséklete 17 °C. Nyilvántartásunk szerint a
vízellátást biztosító kút a B-4a kataszteri számú termálkút, mely talpmélysége 1137 m szűrőzési
mélységköze 681,0-1099,5 m között található, 10 db szűrővel összesen 57,0 m hosszon, a kitermelt
víz hőmérséklete pedig 62 °C.
A Gyomaendrőd B-4a termálkút 70608-002/2012. számú védőidomkijelölő határozatában
foglaltakat be kell tartani.
A kitermelt és használt termálvíz jelentős környezetvédelmi problémát okoz, hiszen, magas a
hőmérséklete és a sótartalma. A fölös víz egy része a szennyvízcsatorna hálózatba kerül
elvezetésre, míg a másik része a Hantoskerti holtágba kerül bevezetésre.
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2.2.8 Élővilág
2.2.8.1 A természeti környezet aktuális állapota
Ha ránézünk egy aktuális térképre, láthatjuk, hogy ma Gyomaendrőd környékén az intenzív
hasznosítású mezőgazdasági táj dominál. A szántók aránya eléri a 70 %-ot. A város külterületi
részeinek elhelyezkedése, domborzati viszonyai meghatározó szerepűek talajaik fejlődésében és
átalakulásában, vízháztartásuk változásában. A folyószabályozások és belvízrendezések
gyökeresen megváltoztatták az addigi tájképet.
A XX. század második felétől, -a szabályozások után egy ideig extenzív hasznosítású területeken
is – az iparszerű, nagyüzemi gazdálkodás felgyorsította a megmaradt természetes élőhelyek
pusztulását. Az óriási szántóföldi táblaméretek kialakítása, a melioráció, a monokultúrás
termesztés, az igen nagymérvű vegyszer (műtrágya és növényvédőszer) felhasználás és az
állattenyésztés koncentrálása, intenzifikálása számos még megmaradt élőhelyet számolt fel, a
megmaradókat, pedig nagymértékben izolálta.
Egyedül csak a halastó-és rizsföld-létesítések hoztak viszonylagos élőhelydiverzitás-és az élőhely
minőség növekedést. Némiképp enyhítették, de ember szabta dinamikájuk miatt, nem
pótolhatták az eltűnt természetes vizes élőhelyek hiányát. A magasban fekvő, a hordalékkúphoz
tartozó, „löszös” talajú, természetes vegetációjú tájrészek zömét (mezőség) már a középkorban
felszántották. A jelenkor nagy táblás monokultúrái sivár élőhelyek, egyfajta „zöld sivatagok”-nak
tekinthetık.
Itt kell említeni két sajátos élőhelytipus, a csatorna (mint vízér) és a mezsgye fontosságát. A
letűnt löszpuszták magas diverzitású életközösségeinek maradványai, csak mezsgyéken
maradtak fent.
Az intenzív mezőgazdasági tájban, az állandó vizű csatornák jelentették és jelentik ma is a
túlélést. Mindezek mellett nem elhanyagolható az ún. „zöld folyosó” szerepe sem.
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Összességében a drasztikus átalakítások és az intenzív hasznosítások hatására a természeti
rendszerek alapvetően károsodtak, működési zavarokat mutatnak, a talajok víz-és tápanyag
forgalma felborult.
A szabályozások után fennmaradt természetes élőhelyeket az általános talajvízszint csökkenés,
az aszályosodás, a fokozódó gazdálkodási nyomás, a fragmentálódás és izoláltság veszélyezteti.
Az erő-és mezőgazdasági területeken olyan agresszív, nagyrészt adventív gyomfajok terjednek,
mint a gyalogakác (Amorpha fruticosa), a parlagfű (Ambrosia elatior), melyek amellett, hogy
gazdálkodási és egészségügyi problémákat okoznak, agresszivitásuk folytán a még megmaradt
természetes közösségek fennmaradását is komolyan veszélyeztetik. A fentiek tükrében látható,
hogy a megmaradt természetes vagy természetszerű élőhelyek megőrzése és állapotuk javítása
elsődleges feladat. Ezt azonban csak egy ehhez idomuló tájhasználattal, -ezen belül vízgazdálkodással lehet elérni. A kedvezőtlen tendenciák felismerése a természet védelmének
igényét egyre inkább előtérbe helyezi.

2.2.8.2 Gyomaendrőd védett természeti értékei
Országos jelentőségű védett természeti területek a Körös-Maros Nemzeti Park Igazgatóság
kezelésében
Gyomaendrőd területén az alábbi részek tartoznak ide: 01260-01262/3, 01479, 01486-01487,
01491/1-2, 01501, 01507-01522/6, 01579, 0159901607, 01628/1, 02629/19, 02632-02643,
02644/2, 02-030, 0480-0509, 0813-0829, 02317-02348 hrsz-ok.
A fenti területek (Dévaványa -Ecsegi puszták Gyomaendrőd igazgatási területére átnyúló része
és a Hármas Körös ártere) az 1996.évi LIII. törvény hatálya alá tartoznak. Az építési és más
hatósági jogköröket a törvény 35., 38., 39. §-a szabályozza.

2.2.8.3 Kunhalmok
Magyarországon valamennyi kunhalom országosan védett az 1996. évi LIII. törvény alapján.
Ennek megfelelően a helyi önkormányzat a külterület Szabályozási Tervében is előírja, hogy a
Kunhalmokat jelenlegi állapotukban kell megőrizni, területükön semminemű építkezést és
földmunkát végezni nem szabad.
a) Kiemelt kultúrtörténeti jelentőségű kunhalmok
Sós halom
Egei halom
Rigó halom
b) Nagyobb jelentőségű kunhalmok
Lyukas halom
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Simai halom
Papp halom
Vaszkó halom
Fél halom
Cserepes halom
İzedi halom

2.2.8.4 Helyi jelentőségű védett természeti területek
Erzsébet -liget
Helyrajzi száma és megnevezése 1243/3 közpark
Területe: 48131 m
Terület tulajdonosa: Gyomaendrőd Város Önkormányzata
Kezelője: Gyomaendrőd Város Önkormányzata
A gyomai városrész főteréről a Hármas-Körös irányában a Révlaposi -holtág hídjától jobbra érjük
el az 5 hektáros Erzsébet ligetet, mely a Révlaposi -holtág és a Hármas-Körös között terül el. A
település első parkját 1892-ben tájképi kertek mintájára alakították ki. A terület harmadát sűrű
faállomány borítja, az alig 5 hektáros liget területén kb. 1100 faegyed díszlik. Legnagyobb
elegyarányban a kocsányos tölgy van jelen, de sok a mezei és korai juhar, a mezei szil, a kis-és
nagylevelű hársfa, magas kőris, vörös tölgy, vadgesztenye, ostorfa, akác, bibircses nyír, boróka,
óriás nyár, tuja, sajmeggy, bálványfa, mogyoró, feketefenyő.

Az Erzsébet liget legidősebb tölgyfája
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Az Erzsébet – liget területén található a Ligetfürdő, vizét 1960-ban gyógyvízzé nyilvánították. Sok
látogatót vonz. A strand nyitott medencéit 450 l/perc vízhozamú 60 ˚C –os alkáli –
hidrogénkarbonátos, magas fluortartalmú, 1000 m mély hévízkút táplálja.
Piramis tölgyek
Termőhely: Református templom kertje
Az érintett terület helyrajzi száma: 1596/1
Terület tulajdonosa: Református Egyház
Kezelője: Református Egyház
A piramis tölgyek az 1791-1807 között copfstílusban felépített református templomot övezik. Az
alig 30-40 éves fákat kissé közel ültették a templom falához, ezért időnként nyesni kell az
ágakat.
Torzsási -holtág szelídgesztenye fái
Termőhely: Torzsási holtág belső partja
Az érintett területek helyrajzi számai: 0390/3, 16237- 16270 hrsz-ú zártkertek
Terület tulajdonosai: Gyomaendrőd Város Önkormányzata, magánszemélyek.
A gyomai Hármas-Körös hídjától jobbra, a 47-es kilométerkőnél a Torzsási – holtág és védgát
találkozásánál találhatók a szelídgesztenyefák. A körülbelül 60 éves, három sorban ültettek fák
egészségesek és bőtermők. E fafaj alföldi előfordulása szokatlan, mert az ittenitől eltérő
termőhelyi igényekkel rendelkezik. A Torzsás név eredete könnyen magyarázható: ez a vidék
alkalmas a káposztatermelésre. A káposztának torzsája is van, ez a torzsa volt a névadó.
Endrődi népliget fái
Helyrajzi szám és megnevezése: 6240/2 közpark
Területe: 20270 m2.
Terület tulajdonosa: Gyomaendrőd Város Önkormányzata
Kezelője: Gyomaendrőd Város Önkormányzata
A főtéren levő Hídfő étteremtől rövid sétával érhetjük el a 2 hektáros népligetet. Gazdag
faállománya elsősorban kocsányos tölgyekből áll, de itt is megtalálhatók a különböző juhar- és
hársfajok, szürke nyárfák és az akác. A két, 110 év körüli kocsányos tölgyfán kívül a ligetet század
elején ültették. Az alföldi ember kedveli a fákat és mindent elkövet, hogy a fában szegény
Alföldön minél több ilyen kis zöld sziget létesüljön.
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Az endrődi Népliget
Hársfasor (Hősök útja)
Termőhely: Hősök útja
Az érintett terület helyrajzi számai: 671, 672, 673
Terület tulajdonosa: Gyomaendrőd Város Önkormányzata
Kezelője: Gyomaendrőd Város Önkormányzata
Az I. világháborúban elesett katonák emlékére ültették a Hősök útját végig szegélyező fasort. A
hársfát mindig szívesen alkalmazták utca fásításra. Virágzás idején rendkívül kellemes illatú, jó
mézelő.
Kocsányos tölgy
Termőhely: Liget fürdő gépháza melletti terület
Az érintett terület helyrajzi száma: 1293/5
Terület tulajdonosa: Gyomaendrőd Város Önkormányzata
Kezelője: Gyomaendrődi Liget Fürdő Szolgáltató Kft.
Kocsányos tölgy
Termőhely: Bethlen Gábor Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakgimnázium, Szakközépiskola és
Kollégium udvara
Az érintett terület helyrajzi száma: 1602
Terület tulajdonosa: Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium
Kezelője: Bethlen Gábor Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakképző Iskola és Kollégium
Megszakított ökológiai folyosók
Természet közeli területek „ A Megyei Területrendezési Terv”-ben kijelölt „megszakított
ökológiai folyosók” területén a művelési ág nem változtatható meg.
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A kijelölt területetek:
-Csejtpuszta
-Csepüs
-Kősziget
-Szikhalom
-Tóniszállási legelő
-Zsellérföldek
Az igazgatási terület szabályozási tervén jelölt természet közeli területeken az 1996. évi LIII.
törvény az irányadó.

2.2.9 Környezet-egészségügy
2.2.9.1 Levegő
Ha a megye – és ezen belül Gyomaendrőd város – légszennyezettségi helyzetének értékelése
kerül szóba, elmondható, hogy felemás helyzettel állunk szemben.
Mivel az országos imissziómérő hálózat – amelyet megyénkben a Körös Vidéki Környezetvédelmi
felügyelőség üzemeltet – csak a 20.000. lakosnál nagyobb lélekszámú településen végzett
folyamatos mérést, Gyomaendrőd légszennyezettségéről csak következtetni lehet, az ipari és
egyéb légszennyezőforrások, az uralkodó széljárás, domborzati viszonyok, közlekedési emisszió
stb. ismeretében. A megye egészét illetően, szerencsésen hiányoznak a nagyobb
levegőszennyezésekért felelős vegyi – és nehézipari művek, hőerőművek; pozitív jelenség a
földgáztüzelés jelentős aránya is. Vannak ugyanakkor negatív tényezők is, ezekről alább szólunk
– mindenesetre, Gyomaendrőd város területén nem található egyetlen olyan objektum sem,
amely az utóbbi évtizedben környezetvédelmi szempontból jelentős problémát okozott volna.
1998 – ban (emissziós adataink ebből az évből vannak) a megye városi rangú településein 2270
légszennyező pontforrást tartottak nyilván, ezekből Gyomandrődön 103 található (4, 5 %); a
város – amely lélekszámát tekintve megyénkben a 6. helyen, a légszennyező források
tekintetében az 5. helyen áll.
Szennyező gázok emissziója.
CO kibocsátás 1998 – ban
NOx
SO2
Illékony szerves vegyületek

28,8 t/év volt, Gyomaendrőd
a
2,5
1,1
7,4

9. helyen volt;
12.
9-10.
7.

Ebben a tekintetben Gyomaendrőd helyzete a megyei átlagnál is kedvezőbb: viszonylag nagyobb
az illékony szerves vegyületek által képviselt emisszió. Ennek az a magyarázata, hogy
Gyomaendrődön az ENCI cipőgyár megszűnése után több kisvállalkozás létesült ebben az
iparágban: a kazángyárban és bútorgyárban is keletkeztek ilyen anyagok. Napjainkban a
cipőipari kisvállalkozások száma is csökkenő tendenciát mutat.
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Szilárd szennyezők (szálló és ülepedő por)
Békés megye településeinek fő szennyező anyaga a por, amely főként helyi, mezőgazdasági és
közlekedési eredetű. Gyomaendrődön főleg a közlekedési eredetű porszennyezés számottevő,
mivel a város nem rendelkezik a települést megkerülő úttal. A szennyezettség nőtt, amikor az
M5 – ös főközlekedési út használata térítéskötelezettséghez kötődött (a fővárost Szolnok
irányából közelítette meg a gépjárműforgalom). Napjainkban a forgalom újra csökkenni látszik,
az említett autópálya új tarifa rendszerének bevezetését követően.
Az a tény, hogy a város belső közlekedési útjainak 75 % -a burkolt, a por szempontjából kedvező
hatást jelent. A porterhelés tovább csökkenthető a közutak további burkolásával, zöldterületek
arányának növelésével.
Allergének a levegőben
Békés megyében egyetlen pollencsapda működik: az ÁNTSZ Békés Megyei Intézetének tetejére
szerelve, 1996. június 24 óta. Az országban 18 ilyen csapda van.
A kihelyezett mérőállomásokból nyert aktuális adatokat az alábbi internetes oldalon tekintheti
meg: http://oki.antsz.hu/files/jelentesek/aktualis.pdf.
További segítséget talál a www.pollendiary.com oldalon, ahol gyors regisztrációt követően az
allergiások hasznos információkhoz juthatnak a tapasztalt tünetek és a pollenkoncentráció
összefüggéseiről.
A mért értékeket a megyeszékhely viszonylagosan központi elhelyezkedése miatt az egész
megyére jellemzőnek tekinthetjük. A vizsgálati eredményekből kitűnik, hogy a köztudottan az
emberi egészségre legveszélyesebb parlagfű ( Ambrosia elatior ) megyénkben is gondot jelent,
2003–ban a levegőben található pollenek közül mennyiségi szempontból a 3. helyen volt
található, azonban, mivel kifejezetten szezonális jellegű (2003–ban az értékek július 31 – től
kezdődően nőttek, a csúcs augusztus 20 – án volt mérhető, attól kezdve október 24 – ig, a
szezon végéig csökkentek). Megyénkben – az ország legtöbb megyéjéhez hasonlóan –
mennyiségi szempontból az allergiát okozó penészgombák, január kivételével az egész évben
megtalálható Chladosporium és Alternaria fajok jelentik a legnagyobb problémát.
A városi önkormányzat 23/1998 (X. 6.) számmal rendeletet adott ki a parlagfű terjedésének
visszaszorítására vonatkozóan, ezt a gyakorlatban érvényesítik.
Összességében elmondható, hogy Gyomaendrőd tiszta levegőjű város; a 4/2002 (X. 7.) KvVM
rendelet szerint az „ F „ zónacsoportba sorolt.
A terület szélirány gyakoriságaira a következő értékeket lehet mérvadónak tekinteni:
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-Észak 11,5 %
-Észak – kelet 16,1 %
-Kelet 5,7 %
-Dél – kelet 5,7 %
-Dél 12,8 %
-Dél – nyugat 12,3 %
-Nyugat 11,2 %
-Észak–nyugat8,6 %- szélcsend 16,1 %
Fejlesztési javaslatok :
•

•
•

•

Levegőterhelés (emisszió) szempontjából a vonatkozó hatályos rendeletekben előírt
határértékek maradéktalan betartására kell törekedni: 10/2001. (IV. 19.) KöM., 14/2001
(V. 9.) KöM – EüM – FVM., 23/2001 (XI. 13.) KöM., 22/1998. (VI. 26.) KTM. és 3/2002 (II.
22.) KöM rendeletek;
Légszennyezettségi (imisszió) határérték szempontjából Gyomaendrőd város területére a
4/2002. (X. 7.) KvVM rendeletet figyelembe véve az „ F „ zónacsoportra vonatkozó
előírásokat kell irányadónak tekinteni;
A töltőállomások üzemelésénél a 9/1995. (VIII. 31.) KTM rendelet előıírásait kell
betartani;
-A létesítmények tervezésekor figyelembe kell venni a 21/2001. (II. 14.) Korm. rendelet
védőövezetre vonatkozó előírásait;
Az allergiás megbetegedések számának visszaszorítása érdekében hatékonyabb
tájékoztatás, egészséges környezetre nevelés szükséges; a városi képviselő-testület
23/1998. (X. 6.) számú rendeletét a parlagfű terjedésének visszaszorítására
maradéktalanul alkalmazni kell.

2.2.9.2 Víz.
Ivóvíz-minőségi helyzet
Békés megyében a lakosság kizárólag rétegvizeket fogyaszt. Ez a tény járványügyi szempontból
igen kedvező, kémiai szempontból azonban problémák adódtak és adódnak. A megye specifikus
problémáját az arzénszennyezés jelentette, ezért 1999 – ben megvalósulhatott a város ivóvíz –
ellátása a Maros hordalékkúp vízkészletéből.
A település vízellátása a Békés Megyei regionális Vízmű Rendszerről biztosított.

2.2.9.3 Természetes és mesterséges fürdők.
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Liget Gyógyfürdő és Kemping
A város jelentős létesítménye mind idegenforgalmi, mind gyógyászatiszempontból. Az
Erzsébet–ligetben található 2,4 ha területen. Gyógyászati részlegét felújították, 2000 m2
alapterületen fedett uszoda és üzemviteli épület létesült – 2004. május 8–án.
Kiépítése 1959–től 1963–ig zajlott. A gyógyvíz-minősítést 1960–ban, a gyógyfürdő minősítést
1961–ben nyerte el. Hidrogénkarbonátos termálvíz (alkalikus vegyhatás), jelentős mennyiségű
o

fluoridot is tartalmaz, hőmérséklete 62,5 C.
Jó hatású idült reumatikus, köszvényes bántalmak, idegzsába eseteiben, ugyancsak kedvező
hatású a törések, zúzódások, idült izületi gyulladáso kezelésében Ivókúrára is alkalmas,
különösen idült nyálkahártya – hurut, idült légcsőhurut, bélhurut, epehólyaghurut, vesemedence
– gyulladás, emésztési zavarok, gyomorégés, gyomorfekélyes fájdalmak eseteiben.
1994 – 1998 között: vízforgató berendezés épült, a külső medencéket és a kabinsort felújították.
•

•

•

A strandfürdőben egy 63 m–es úszómedence, 23 m–es pancsoló és 620 m–es
nstrandmedence van. A fedett uszodában egy 25 x 11 m –es, csoportos gyógyúszásra
alkalmas medence, valamint egy gyógyvizes élményfürdő medence van – emellett
különböző szolgáltatások is igénybe vehetők (infra szauna, szolárium, büfé).
A gyógyászati részlegben gyógymasszázs, talpmasszázs, 3 db. tangentor, 1 db. szénsavas
kád, négyrekeszes galván, valamint 2 db. gyógyvizes ülőmedence, kádfürdő és 2 db
fizioterápiás készülék vehető igénybe. A gyógymedencében víz alatti csoportos
gyógytornát is végeznek.
Kempingszolgáltatás 300 fő részére biztosított (Faházak, lakókocsik).

Fejlesztési javaslatok:
1.
-

Gyógyászat:
Súlyfürdő medence kialakítása, építése
iszapkezelő helyiség kialakítása
többfunkciós gyógymedence építése (élményelemeket – befúvó, buzgár, nyakzuhany –
tartalmazó torna medence)
Fentiek fejlesztésével lehetővé válna az OEP által finanszírozott komplex gyógyászati
ellátás igénybevétele, mely a piaci versenyben való erősödést és plusz árbevételt jelent.

2.
-

Strand:
Élménymedence építése sodrófolyosóval, csúszdával
2 db strandkézilabda pálya kialakítása, mely versenyek lebonyolítására is alkalmas
mobil lelátó (kb. 2x200 fős)

3. Szállásfejlesztés:
- kemping szolgáltatási színvonalának emelése (vizes blokkok építése, fedett közösségi
hely kialakítása)
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-

Szállodafejlesztés: 30-50 szobás szálloda építése a fürdő területére

4. Értékmegőrző felújítási és karbantartási munkák:
- A korábbi 15 évben tervszerű karbantartási tevékenység nem volt a fürdőben, ennek
megfelelően több műszaki probléma is tapasztalható. Egyes részlegek (pl. medencék,
gépészet) teljes felújításának további elnapolása komoly üzemviteli problémát jelenthet,
melynek következményeként a fürdő üzemképessége kerülhet veszélybe. Az elmúlt két
évben a problémák jelentős része orvoslásra került.(55 m-es termálvízvezeték cseréje a
tolózárral együtt, légtechnika megújítása, a klórozó technológia komplex felújítása,
üzembiztos működéshez szükséges szivattyúk lecserélése(9 db.)
További fejlesztési elképzelés:
- A fürdő területének bővítése a szomszédos holtág irányába, ahol pihenő, csónakázó hely
kerülhetne kialakításra
A
tervezett fejlesztéseknek köszönhetően ÉszakBékés megye
teljes
elektroterápiás,hidroterápiás és ortopéd szakrendelési ellátása valósulna meg.
Nemzetközi minősítésű természetes fürdőhelyek
A város közigazgatási területén 2 db nemzetközi minősítésű, természetes fürdőhely található: a
Peresi Holtág rendszerben található Gyomaendrőd Pájer Kemping, és a Hármas- Körös
Gyomaendrődi szakaszán kijelölt Gyomai szabad strand, melyek fürdővizének minősége kiváló
minősítésű.

2.2.9.4 Épített környezet.
Zajvédelem
Gyomaendrődön 1998–ban 12 zajkeltő üzemi létesítmény működött, de határérték feletti zajt
egyik üzem sem bocsátott ki.
A közlekedésből eredő zaj a porterheléssel párhuzamosan alakult, pontosabban az M5–ös
gyorsforgalmú út igénybevehetőségének függvénye. A városon hosszában átvezető 46. sz.,
Szolnok–Mezőberény közötti út forgalma az előbbi szerint alakul. Zajforrásként számolhatunk a
443, as Szarvasi, a 4642 sz. Kondorosi és a 4231 – es Dévaványa – Körösladányi úttal, valamint a
Szolnok – Békéscsaba vasútvonallal is. Jelenleg a 46. sz. főút átvezető szakasza mentén végig
határérték túllépés van, elsősorban a teherautó forgalom miatt. A nagyobb beépítési távolságú
szakaszok, mint pl. a korábbi cipőgyár környéke, esetleg nem túlterheltek. A Szarvasra és a
Dévaványa – Körösladányra kivezető utak mentén nagyon valószínű az éjszakai határérték
túllépése a reggel 6 óra előtti nagyobb forgalom miatt.
Fejlesztési javaslat:
A város belterületén nincs jelentős ipari zajforrás, a létező nyomdaipari telephelyek
zajkibocsátása műszaki akusztikai megoldásokkal szabályozható. Nagyobb, összefüggő
iparterület a vasút mellett koncentrálódik. A vasút mellett meglevő, átalakult ipari és
mezőgazdasági telephelyek vannak, melyek jelentős zajkibicsátást nem erdményeznek.
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3. A TELEPÜLÉSI KÖRNYEZET ÉS AZ INFRASTRUKTÚRÁLIS ELLÁTOTTSÁG
BEMUTATÁSA
3.1 Épített környezet
Gyomaendrőd kisváros jellegű település, történelme több száz évre visszatekintő Gyoma és
Endrőd települések múltjában. 1982-ben jogilag is egyesült a két területőleg már korábban
összeépült nagyközség. A városi rangot 1989-ben, a járás székhely rangot pedig 2013-ban nyerte
el.
A település mintegy 30.000 ha-os határával az Észak Békési Régió legnagyobb kiterjedésű
települése, lélekszáma 13 693 fő.
Fekvéséből következően rendkívül jók a közlekedési kapcsolatai más országrészekkel. A városon
halad át a Szajol-lőkösházi (120/a) nemzetközi vasúti fővonal valamint a 46-os számú országos
főút.
Hálózati szerepe a közút vonatkozásában a legjelentősebb, míg vasúti szempontból nem
súlyponti. A vízi közlekedésben kiváló természeti adottsággal bír a tiszai kapcsolat révén,
ugyanakkor ez a közlekedési ág a legkisebb jelentőségű. A légi közlekedés nem jelenik meg.
Gyomaendrődön jelenleg az alábbi 5 műemlék található:
• Református templom (KÖH törzsszám: 789) Szabadság tér Hrsz: 1596/1 Copf stílusú, a
torony 1791-ben, a templom 1803-1813 között épült Fischer Ágoston tervei alapján
• Jézus Szíve Katolikus templom és plébánia (KÖH törzsszám: 11160) Fő utca Hrsz: 1796
és 1600 A neoromán templom, 1878-ban épült Hauszmann Alajos tervei alapján
• Szent Imre Katolikus templom és plébánia (KÖH törzsszám: 788) Hősök tere Hrsz: 5003
Későbarokk, 1804-ben épült
• Kner-ház, Nyomdamúzeum (KÖH törzsszám: 6784) Kossuth Lajos utca 16. Hrsz: 150/2
és 150/1 Neobarokk, 1925-ben épült Kozma Lajos tervei alapján
• Gazdaház, Endrődi Tájház (KÖH törzsszám: 8813) Sugár u. 20. Hrsz: 5130/1
Későklasszicista, 1862-ben épült
Jelenleg helyi védelem alatt áll:
• Gyomaendrődi Járási Hivatal- Szabadság tér 1. - hrsz.: 1588
• Endrődi volt Tanácsi Kirendeltség épülete- Fő út 2. - hrsz.: 6291
• Liget vendéglő-Erzsébet liget - hrsz.: 1244
• Evangélikus templom- Fő út 178. - hrsz.: 2016
• Lakóépület Fő út 176. - hrsz: 2017
• Szent Gellért Katolikus Általános Iskola és Gimnázium - Hősök utca 43. - hrsz.:
687
• Középiskolai Kollégium- Hősök utca 43. - hrsz.: 687
• Szakközépiskolai Kollégium- Fő út 228. - hrsz.: 1599
• Gyomaendrődi Kis Bálint Általános Iskola- Hősök útja 45. - hrsz.: 159
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3.2 Szennyvíz
Az Önkormányzat a település szennyvízcsatorna-hálózatának kiépítését 1982. évben kezdte el,
és 1995. évig elkészült a központi szennyvíztisztító telep 2.800 m3/d kapacitással, 29.610 m
gravitációs csatornahálózattal, 9 db átemelővel, 2.946 db ingatlan ellátási lehetőségét biztosítva.
A további fejlesztési munkák beindítása előtt elkészült és jóváhagyásra került az a BÉKÉSTERV
Kft. által készített tanulmányterv, amely a kiépített rendszer felülvizsgálata mellett
egységesítette a város teljes területére vonatkozó szennyvíz-csatornázási feladatokat, rögzítette
a teljes rendszer kiépítését. 2001.-2003 között elkészültek a II.-III. ütem fejlesztési munkái,
melyek során a szennyvízcsatorna hálózat 41.554 m hosszú gravitációs csatornahálózattal, rajta
9 db szennyvízátemelővel bővül. A II-III. ütem 2.650 db ingatlan ellátási lehetőséget biztosít.
Ezt követően került sor a „19-20-21”- es öblözet és a IV. ütem fejlesztéseire, amely szorosan
illeszkedik a korábban megvalósult munkákhoz, azzal egy egységes rendszert alkotva. A
fejlesztési munkák során kiépült további 11.053 m gravitációs csatornahálózat, 3 db
szennyvízátemelővel. A rácsatlakozható ingatlanok száma 739 db.
A települési agglomeráció megállapítása a 25/2002. (II. 27.) Kormányrendelet 1. §. (2)
bekezdésben foglaltak figyelembevételével a Kormányrendelet 2. számú mellékletének 3 sz
táblázatában „Agglomerációk 10-15 000 Le közötti szennyvízterheléssel normál területen
kiépítési határidő 2015. dec. 31. rögzítésre kerül. E szerint Gyomaendrőd Város a 2/b
mellékletben szereplő település:
Gyomaendrőd lakosszám: 12 962 fő
13.585 LE-es.
A fentiek figyelembevételével a 26/2002. (II. 27.) Kormányrendelet 2. §. (3) bekezdésében
foglaltak alapján (csak a településen belüli hálózat kialakításra vonatkozik) a településen belüli
csatornahálózat kialakítása szinte teljes egészében megvalósult, annak „jósága”, illetve
rendelkezés szerinti megfelelősége az üzemelés során igazolódott. A „19-20-21”-es öblözet és a
IV. ütem fejlesztéseinek befejeztével a települési szennyvízcsatorna-hálózat biztosítja a település
belterületi részének 98 %-os lefedettségét.
Az Önkormányzat pályázott és 860 millió Ft. támogatást nyert a KEOP-1.2.0/09-11 konstrukcióra
„Gyomaendrőd szennyvíztisztító telepének korszerűsítése” címmel. A beruházás 2012. április
10-től 2015. május 25-ig valósult meg, a bevezetésre került új technológia érvényes üzemeltetési
engedéllyel rendelkezik. Üzemeltető az Alföldvíz Zrt.
A telep hidraulikai adatai:
névleges hidraulikai kapacitás:
Q=
1.850 m3/nap
biológiai terhelés:
16.846
LE
A megvalósított projekt során beszerzésre került egy homlokrakodó kisgép, amely a
tározóterületen belül mozgatja a víztelenített iszapot.
Az átadás után is feladat maradt a nagy mennyiségű idegenvíz mennyiséget minél korábban 20
% alá kell csökkenteni. Ennek érdekében a már csatornázott területeken 48 ponton a feltárt
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meghibásodás kijavítása, a hálózat rekonstrukciója történt meg. További rekonstrukciós munkák
feltárása és elvégzése szükséges, amennyiben lehetséges évente, szakaszoltan forrás
biztosítással tervezve.

Időszak

2000. év

A
közcsatorn
ahálózat
hossza
(km)

2001. év

34,7
34,7

2002. év
2003. év

68,5
80,8

2004. év

134,9*

2005. év

Az év folyamán
újonnan fektetett
közcsatornahálózat
hossza (km)

A
közcsatornahálóz
atba bekapcsolt
lakások száma
(db)

A településről
közvetlenül a
szennyvíztisztító
telepre szállított
folyékony
hulladék (1000
m3)

1389
1429

12,3
10,8

33,8
12,3

2634
3223

7,5
4,6

54,1

3787

4,2

134,9*

3885

5,6

2006. év

134,9*

3953

7,9

2007. év

134,9*

4005

5,1

2008. év

134,9*

4047

5,2

2009. év

134,9*

4942

4,7

2010. év

85,2

4866

5,2

2011. év

85,2

4897

4,2

2012. év

85,2

4968

4,2

2013. év

85,2

4968

4,4

2014. év
2015. év

85,2
85,2

4966
4975

4,1
4,1

2016. év

85,2

5001

4,3

2017. év

85,2

4976

4,7

2018. év

85,2

5039

5,0

*A 134,9 km vezetékben a bekötővezetékek is benne voltak.

Időszak

Közcsatornában elvezetett
összes szennyvíz
mennyisége (1000 m3)

Az összes tisztított
szennyvízből biológiailag is
tisztított szennyvíz
mennyisége (1000 m3)

Az összes tisztított szennyvízből
III. tisztítási fokozattal is
tisztított szennyvíz mennyisége
(1000 m3)

2000. év

383,4

395,6

2001. év

277,3

288,1

2002. év

284,3

291,9

2003. év

437,3

441,8

2004. év

459,3

463,4

2005. év

788,4

794

Gyomaendrőd Város Önkormányzata

Oldal: 84

Gyomaendrőd Város Környezetvédelmi programja 2019-2024

2006. év

804,8

812,6

2007. év

548,3

553,4

2008. év

596,4

601,6

2009. év

514,2

518,8

2010. év

999

1004,2

2011. év

673,1

677,3

2012. év

428,4

432,6

2013. év

562,6

567

2014. év

544,9

549

2015. év

599,1

603,2

2016. év

690,2

694,5

2017. év

593,8

598,5

2018- év

747,4

752,3

A keletkező szennyvíz mennyisége
Települési szennyvízadatok
Év
Közcsatornán
Szippantó
Tisztított
Kibocsátott
elvezetett
járművel
szennyvíz
tisztított
szállított
(m3)
szennyvíz
szennyvíz (m3)
3
szennyvíz (m )
(m3/d)
1998
345 916
18 918
364 834
1 000
1999
504 560
19 312
523 872
1 435
2000
383 365
12 268
395 633
1 081
2001
277 289
10 783
288 072
789
2002
284 338
7 543
291 881
800
2003
437 252
4 551
441 803
1 210
2004
459 250
4 158
463 408
1 266
2005
788 416
5 610
794 026
2 175
2006
804 765
7 850
812 615
2 226
2007
548 310
5 100
553 410
1 516
2008
596 397
5 230
601 627
1 644
2009
514 159
4 668
518 827
1 421
2010
998 907
5 246
1 004 153
2 751
2011
673 071
4 210
677 281
1 856
2012
428 437
4 200
432 637
1 182
2013
562 586
4 405
566 991
1 553
2014
544 979
4 065
549 044
1 504
2015
599 132
4 101
603 233
1 653
2016
690 186
4 272
694 458
1 897
2017
593 778
4 743
598 521
1 640
2018
747 366
5 031
752 397
2 061
Forrás: Alföldvíz Zrt.
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Távlati fejlesztések:
A távlati fejlesztések során a város újonnan épülő városrészeiben a jelentősebb
üdülőövezetekben, illetve a város külterületi központjaiban (Öregszőlő, Nagylapos) kerülnek
kialakításra a képződő szennyvizek gyűjtésének és elvezetésének rendszerei.
Település
rész

Keresztúri
Pocos zug
Fűzfás zug
Templom
zug
Kocsorhegy
Öregszőlő
Nagylapos
Összesen

Lakos (fő)

Jelenlegi
LE

---

---

Szennyvíz
hozam
(m3/d)
---

-144

-144

48
480
250
922

48
480
250
922

Lakos (fő)

Távlati
LE

288
72

288
72

Szennyvíz
hozam
(m3/d)
28,8
7,2

-11,5

144
240

144
240

14,4
24,0

3,8
38,4
20,0
73,8

144
662
150
1700

144
662
150
1700

14,4
66,2
15,0
170

Szennyvíz gyűjtése és elvezetése csatornahálózattal: Keresztúri, Pocos-zug, Fűzfászug, Templomzug, Kocsorhegy, Öregszőlő.
Szennyvíz gyűjtése egyedi szennyvíz kihordásos kislétesítményekkel: Nagylapos
A tervezéskor a tisztító telep kapacitás számításánál 135-150 l/fő/d tervezett
szennyvízhozamokkal számoltak, ennek megfelelően lett a 2 800 m3/d befogadó kapacitás
meghatározva és került kiadásra a vízjogi létesítési engedély is.
Az üzemeltetési adatok alapján ugyanakkor az állapítható meg, hogy a napi szennyvízhozamok
nem haladják meg a napi 100 l/fő mennyiséget, és a tervezettnél kisebb mértékű a
szennyvízképződés mennyisége, így a telep befogadó kapacitásának bővítésére egyenlőre nem
kell számítani.
A majdnem 100%-os rákötési arány elősegíti a kiemelt természeti értékek fokozott védelmét, a
magas talajvízállás miatti kockázatok megszűnését. A kimaradó ingatlanok esetében előírás az
ingatlanonkénti zárt rendszerű szennyvíztározó akna kialakítása és a keletkezett szennyvíz
tisztító telepre történő szállítása.
A tisztított szennyvíz befogadója a Hármas-Körös bp. 70+835 km szelvénye. A folyóba kerülő víz
minőségének ki kell elégíteni a 28/2004. (XII.25.) KvVM rendelet által és a hatályos üzemeltetési
engedély által előírt követelményeket normál és duzzasztási (ápr. 15 – okt. 15) időszakban is.
A Hármas-Körös ezen szakasza természetvédelmi terület.
A keletkezett szennyvíziszap mezőgazdasági területen való elhelyezésének és hasznosításának
engedélye a szolgáltató Alföldvíz Zrt. birtokában van.
Gyomaendrőd szennyvíztisztító telep szennyvíziszapjának elhelyezésére szolgáló engedéllyel
rendelkező mezőgazdasági területek Köröstarcsa, Sarkad, Kertészsziget-Szeghalom területén
vannak. Ezen belül 2016-ban elszállításra került 600 m3 szennyvíziszap Kertészsziget-Szeghalom
területére.
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3.3 Hulladékgazdálkodás

Gyomaendrőd városban a korszerű hulladékgazdálkodás bevezetése és térhódítása terén
nagyon komoly fejlesztések indultak el az utóbbi években. A hulladékgazdálkodási törvény életbe
lépését megelőzően Gyomaendrőd város kezdeményezésére az 1998-as évben megkezdődött
kilenc település közös hulladékgazdálkodási rendszerének kialakítása. A közös
hulladékgazdálkodási rendszer magába foglalta egy regionális hulladékkezelőmű kialakítását és
üzemeltetését Gyomaendrődön, és egy átrakó állomás építését Szarvason.
A közös hulladékgazdálkodási rendszer alapberuházásai 2004 májusában kerültek átadásra és
júliusban megkezdődött a regionális hulladékkezelőmű próbaüzeme. A próbaüzem beindításával
a régi műszaki védelem nélküli hulladéklerakó (szeméttelep) bezárásra került, befejeződött a
hulladéklerakó teljes körű környezetvédelmi felülvizsgálata.
A régi hulladéklerakó rekultiváció megvalósítása 2012-es évben megtörtént. Ezzel a város egyik
jelentős környezeti terheléseket okozó létesítménye megfelelő módon lezárásra került.
Az új regionális hulladékkezelőműben történik a szelektíven gyűjtött hulladékok átmeneti
tárolása, utóválogatása, bálázása, a zöldhulladékok komposztálása és a maradék hulladékok
ártalommentes lerakása.
Regionális hulladékkezelőmű:
A hulladéklerakó tulajdonosai:
A hulladéklerakó építésére szerveződött települések önkormányzatai:
1. Gyomaendrőd város, mint gesztor önkormányzat,
2. Csabacsűd község,
3. Csárdaszállás község,
4. Hunya község,
5. Kardos község,
6. Kétsoprony község,
7. Kondoros nagyközség,
8. Örménykút község,
9. Szarvas város.
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A hulladéklerakó Gyomaendrőd város D-i határrészén a Békéscsaba-Budapest vasútvonaltól 2,2
km-re, külterületen a Gyomaendrőd-Hunya közötti közlekedési út szilárd burkolatú szakaszának
K-i oldalán helyezkedik el. A kijelölt területtől É-ra a város jelenlegi hulladéklerakója, illetve a
téglagyár felhagyott telepe található.
A hulladékkezelőmű kijelölt területe és térsége az Alföldre jellemző sík területen helyezkedik el.
Közvetlen környezetében található egy felhagyott agyagbánya, melynek 3 hektáros területe
kerül bevonásra a hulladékkezelőmű területébe. A táj jellegzetesen mezőgazdasági hasznosítású
szántó, gyér faállománnyal. A hulladékkezelőmű kijelölt területétől ÉK-i irányban 2 km
távolságra húzódik a Budapest-Békéscsaba vasútvonal és É-i irányban helyezkedik el
Gyomaendrőd városa. A város beépített lakóterülete 2 km távolságra van a kijelölt területtől.
A telep a hulladékgazdálkodási rendszerhez tartozó kilenc településen és a későbbiekben
csatlakozó településeken képződő szilárd kommunális hulladékok fogadására és ártalommentes
elhelyezésére szolgál. Itt kerülnek komposztálásra a szelektíven gyűjtött biológiailag lebomló
szerves anyagok (lomb, nyesedék, fű, háztartásokban képződő zöldhulladékok).
A hulladékkezelő műbe kerülnek utóválogatásra és szállításra való előkészítésre a szelektíven
gyűjtött hulladékok. Itt történik a kommunális hulladékkal beszállításra kerülő és kigyűjtött
lakosságnál képződő veszélyes hulladékok átmeneti tárolása.
Békés megyében a területi hulladékgazdálkodási programnak megfelelően jelenleg két regionális
hulladéklerakó üzemel (Békéscsaba, Gyomaendrőd). A hulladéklerakók környezetvédelmi
felülvizsgálatát követően a megyében jelenleg üzemelő és felhagyott hulladéklerakók be lesznek
zárva, rekultiválásra kerülnek.
Ezt követően várhatóan megnő a Gyomaendrődi regionális hulladéklerakóra beszállító
települések köre. Ezzel párhuzamosan a szelektív hulladékgyűtés kiterjesztésével várhatóan
csökken a lerakóba kerülő hulladékok mennyisége. Mindezeket figyelembe véve a
hulladéklerakó élettartama nem csökken a tervezetthez viszonyítva.
A befogadóképessége a tartalék terület figyelembe vételével 2.697.720 m3 laza hulladék, 1:5
tömörítési arányt figyelembe véve 539.544 m3 tömörített hulladék.
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Gyomaendrőd területéről beszállított hulladékok mennyisége:
Vegyesen gyűjtött hulladék mennyisége
Gyomaendrőd

Közszolgáltatás
ba bevont
lakosok száma
(Fő)

2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016

14 680
10 500
10 500
10 100
9 928
10 750
12 730
13 181
13 133
13 950
13 806

A
közszolgáltatás
keretében a
településen a
lakosságtól
begyűjtött
hulladék
mennyisége (t)
2 769
2 433
1 956
1 982
1 694
1 693
1 719
1 779
1 951
1 935
1 966

A
közszolgáltatás
keretében az
intézményektől
begyűjtött
hulladék
mennyisége (t)

Fajlagos
éves
hulladék
termelés
(kg/fő/év)

951
936
838
724
674
725
736
763
836
852
842

249
230
266
268
238
124
126
130
143
139
142

A közszolgáltató
által
üzemeltetett
létesítményekbe
n kezelt nem
települési
hulladék
mennyisége (t)
12
46
167
4
40
32
35
30
55
105
162

A település közigazgatási területén és térségében 2018. október 01- ig a Körös- szögi
Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. látta el a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási
feladatokat. A közszolgáltatás keretében összegyűjtött hulladék a Gyomaendrődi Regionális
Hulladékkezelő Műbe került beszállításra kezelés és ártalmatlanítás céljából.
A Gyomaközszolg Kft. a 2017. évben 541.160 kg vegyes települési hulladékot, 45.140 kg lom
hulladékot, és 72.220 kg zöld hulladékot szállított be Gyomaendrőd közigazgatási területéről
a Gyomaendrődi Regionális Hulladékkezlő Műbe.
2018. október 01. óta a DAREH Bázis Hulladékgazdálkodási Nonporfit Zrt. látja el a
hulladékgazdálkodási közszolgáltatási feladatokat, az összegyűjtött hulladék a Békéscsabai
Regionális Hulladékkezelő Műbe kerül beszállításra hulladékkezelés céljából.
A közszolgáltatás keretében 2018. december 31- ig 3.012.508 kg vegyes települési hulladék,
98.138 kg lom hulladék, és 810.354 kg zöld hulladék került beszállításra Gyomaendrőd
közigazgatási területéről a létesítménybe.

Gyomaendrőd Város Önkormányzata

Oldal: 90

Gyomaendrőd Város Környezetvédelmi programja 2019-2024
Hulladékgyűjtő udvar:
Tulajdonos: Gyomaendrőd Város Önkormányzata
A gyomai és endrődi városrész településszerkezeti súlypontjában, mindkét városrészről szilárd
burkolatú úttal jól megközelíthető. A lakosság az egyéb ügyeinek intézését összekapcsolhatja a
szelektíven gyűjtött hulladékainak beszállításával. Az udvar az érvényben lévő előírásoknak
megfelelően került kialakításra, rendelkezik a megfelelő építési és környezetvédelmi
engedélyekkel.
Az itt összegyűlt válogatott hulladékok a hulladékkezelő műbe kerülnek beszállításra, ahonnan
bizonyos utóválogatást, bálázást követően kerülnek a feldolgozó üzemekbe. Az udvaron
összegyűlt veszélyes hulladékot közvetlenül az ártalmatlanító üzemekbe szállítják.
A hulladékudvarba beszállítható hulladékok köre:
Papír karton, fekete-fehér újság, színes újság, vegyes papír -Üveg fehér és színes
üvegpalackok - Műanyag: síkfóliák és műanyag flakonok -Fémek alumínium italos
dobozok, vashulladékok - Szerves hulladékok nyesedék, lomb, levágott fű, nem
szennyezett fahulladékok -Háztartási nagydarabos bútor, háztartási berendezések,
lomok -Textíliák
A lakosságnál képződő veszélyes hulladékok: szárazelemek, gombakkumulátorok, savas
akkumulátorok, lejárt szavatosságú gyógyszerek, fáradt olaj, fel nem használt növényvédő szerek
és azok göngyölegei, festék és lakk maradványok és azok göngyölegei, fénycsövek, elhasznált
étolaj, és zsír, fényképészeti vegyszerek.
-papír

A hulladékudvarra beszállítandó hulladékok tervezett mennyisége:

-műanyag
-üveg
-fém
-szerves hulladék
-háztartási nagydarabos hulladék
-veszélyes hulladék

30-40 t/év

15-20 t/év
10-15 t/év
10-15 t/év
40-50 t/év
10-15 t/év
3-5 t/év
Összesen: 118–160 t/év

A képződő hulladékok környezetkímélő gyűjtése és szállítása érdekében két gépet szerzett be a
kft. 2004. évben. A járművek közül az egyik alkalmas a szelektív hulladékgyűjtés speciális
edényzeteinek ürítésére.
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Hulladékgyűjtő szigetek:
A hulladékgyűjtő szigetek a város több pontján kialakított gyűjtőpontok. A szigeteken 3-3 db
speciális gyűjtőedényzet kerül elhelyezésre a papír, műanyag flakonok és az üvegpalackok
gyűjtésére.
A gyűjtőedényzet zárt, megfelelő bedobó nyílással ellátott, csak speciális járművel üríthető.
A hulladékgyűjtő szigeteken összegyűlt válogatott hulladékok a hulladékkezelő műbe kerülnek
elhelyezésre, ahonnan bizonyos utóválogatást, bálázást követően kerülnek elszállításra a
feldolgozó üzemekbe.
Állati hulladékok gyűjtőhelye:
A lakosságnál képződő állati hulladékok gyűjtése és megfelelő ártalmatlanítása az önkormányzat
feladata. Jelenleg a lakosságnál képződő állati hulladékokat a Zöldpark Gyomaendrőd
Nonprofit Kft. által üzemeltetett telepen lehet elhelyezni. A beszállított hulladékok zárt fém
edényzetben kerülnek átmeneti tárolásra, ahonnan azokat az ATEV Rt. szállítja el heti
rendszerességgel. A szállítás és ártalmatlanítás jelentős összegbe kerül, mivel a piacon szinte
egyedüli szállító és ártalmatlanító ATEV Rt. monopol helyzetben van.
A szakmai, környezetvédelmi és elsősorban gazdaságossági kérdéseket szem előtt tartva ki
kellene alakítani egy regionális gyűjtő tároló rendszert és egy nagyobb térséget átfogó
ártalmatlanító üzemet kellene létrehozni. Ezen a területen Gyomaendrőd város néhány éve már
megkezdte az előkészítéseket. Az ártalmatlanító üzem kialakítása több milliárdos nagyságrendű,
ezért annak létrehozása nagyobb terület összefogását igényeli.
Fontos feladat a lakosok folyamatos és részletes tájékoztatása a hulladékgazdálkodási
feladatokról, az átadott új létesítmények és azok környezetvédelmi előnyeinek bemutatása.
A szelektív hulladékgyűjtés bevezetésének környezetvédelmi és gazdaságossági kérdéseinek
részletes bemutatása, a lakosok megnyerése minél nagyobb arányban a szelektív
hulladékgyűjtésben való részvételre.
Sajnos még több helyen lehet látni illegálisan elhelyezett hulladékokat. Ez környezetvédelmi,
közegészségügyi és városképi szempontból sem elfogadható. Fokozottabban kell meggyőzni a
lakosokat, hogy az új hulladékgyűjtő szigetek, hulladékgyűjtőudvar és a hulladékkezelőmű
kialakításával és beüzemelésével korszerű és környezetkímélő módon lehet elhelyezni a
hulladékokat, nem szabad az illegális lerakásokkal terhelni a környezetet, elcsúfítani a
városképet.
A korszerű hulladékgazdálkodási célok megvalósításának alapelvei a városban:
• A hulladékképződés megelőzése, a keletkező hulladékok veszélyességének csökkentése.
• A hulladékban lévő hasznosítható összetevők kigyűjtése a szelektív
hulladékgyűjtéssel, és a kigyűjtött hulladékok újrahasznosítása.
• A maradék hulladékok környezetkímélő ártalmatlanítása a regionális hulladéklerakó telepen.
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A hulladékképződés megelőzését és a képződő hulladékok veszélyességének csökkentését
elsősorban a településen tevékenykedő intézmények, szolgáltatók és termelőüzemek feladata,
az önkormányzat segíti annak sikeres megvalósítását.
A szelektív hulladékgyűjtés bevezetésében és kiterjesztésében az önkormányzat szerepe a
meghatározó. Tájékoztatni, felkészíteni, megnyerni a lakosságot a szelektív hulladékgyűjtésben
való aktív részvételre egy folyamatos és hatékony PR tevékenységgel, pályázatok útján
megteremteni a forrásait a korszerű gyűjtési rendszer bővítésének (hulladékgyűjtő szigetek,
hulladék udvar, speciális edényzetek), az új hulladékkezelőműben a szelektíven gyűjtött
hulladékok utóválogató rendszerének kialakítása.
A maradék hulladékok környezetkímélő ártalmatlanítási lehetősége már megvalósult, hiszen
átadásra került és beüzemelt a korszerű hulladékkezelőmű, ahol a maradék hulladékokat
környezetkímélő módon lehet elhelyezni a depónián.
Megnevezés
Szerves hulladék (lomb, nyesedék, fő, konyhai)
ebből: lakossági
intézményi
Papír
Műanyag
Üveg
Fém
Egyéb
ebből: lakossági veszélyes hulladék

Részarány (m/m %)
34
24
10
20
18
3
4
21
0,5
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3.4 Területhasználat, zöldfelület gazdálkodás, település tisztaság
Területhasználat:
A város igazgatási területe (külterülete) az átlagosnál nagyobb kiterjedésű, népsűrűsége mintegy
20 %-kal alacsonyabb a megyei átlagnál, az igazgatási terület határa É-on 12-13 kmre, D-en 1011 km-re van a település központjától.
Gyomaendrőd igazgatási területe a talaj és geológiai adottságok alapján két nagy tájegységhez
tartozik:
a) A Hármas-Köröstől É-ra eső terület a Körösök mély árterének része, közepesen gyenge
termőképességű, helyenként szikfoltokkal tarkítva.
b) A Hármas-Köröstől D-re eső terület a Békés-Csanádi löszhát része, magas fekvéső, jó
termőképességű lösztalajjal.
Ennek megfelelően az É-i területein a rizstermesztés és a rideg állattartás, kisebb arányban az
őszi vetésű gabonafélék termesztése az elterjedt, míg a D-i jó minőségű termőterületeken a
gabonafélék termesztése az általános.
A rendszerváltást követően a mezőgazdaság tulajdonosi szerkezete alapvetően átalakult. A
felaprózott birtok struktúra piaci termelésre alig alkalmas. A déli területeken az átlagos
birtoknagyság nem éri el a 3 hektárt. A 0-30 ha közötti birtok a termőterület 70 %-án, 31-300 ha
13 %-án és a 300 ha feletti nagybirtok mindössze 17 %-on működik.
Az igazgatási terület erdősültsége igen alacsony, mindösszesen 956 ha, 3,4 %. Az erdősültség
növelésére elsősorban az É-i területeken kínálkozik lehetőség a mezőgazdasági termelésre
kevésbé alkalmas területeken, illetve a dűlőutak és csatornák menti fasorok telepítésével.
Az Alföldön szinte egyedülálló táji, természeti adottságok a Hármas-Körös Természetvédelmi
Területe és a folyószabályozások során levágott kanyarulatok, holtágak és azok környezete. Az
Endrődi városrész szomszédságában üdülési funkciójú zártkerteket osztottak ki a 70-es évek
végén a holtágak mentén. Mintegy 750 db, 1000-2000 m -es telek került kialakításra.
Igen értékes természetvédelmi területek is találhatók a város közigazgatási területén.
Területhasználat

Meglévő
ha

Mezőgazdasági terület
Erdő
Nádas
Kivett terület
Külterület összesen:

25.921
956

%

ha

88,6
3,3

24.857
2.000

Tervezett

%
85,0
6,9

25

0,1

25

0,1

2.351

8,0

2.351

8,0

29.253

100,0

29.233

100,0
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A központi belterület meglévő és tervezett arányait a következő táblázat tartalmazza:
Területhasználat

Lakóterület
Nagyvárosi
Kisvárosi
Kertvárosi
Falusias
Üdülő terület
Központi vegyes terület
Gazdasági-szolgáltató ter.
Gazdasági-ipari terület
Különleges terület
Zöldterületek, erdő
Mezőgazdasági terület
Közlekedési terület
Vízfelület
Egyéb beépítetlen terület
Belterület összesen:

Meglévő és tervezett

Meglévő
ha

%

ha

%

655,40
7,00
8,60
0,00
639,80
5,00
30,50
12,40
17,40
33,90
31,20
90,70
183,60
42,90
40,20
1.143,20

57,3
0,6
0,7
0,0
56,0
0,4
2,7
1,1
1,5
3,0
2,7
7,9
16,1
3,8
3,5
100

672,60
7,00
15,20
135,40
515,00
21,50
45,60
47,90
20,40
43,90
57,90
15,00
194,40
42,90
2,30
1.163,20

57,8
1,0
2,3
20,1
34,4
1,8
3,9
4,1
1,8
3,7
5,0
1,3
16,7
3,7
0,2
100

Zöldfelület gazdálkodás:
A város zöldfelületi rendszere a szigetszerűen elhelyezkedő terekből, parkokból, zöldfelületi
intézményekből (strand, sportterület, temető), Hármas-Körös ártéri erdeiből, a holtágak menti
erdőkből, a folyó és a holtágak vízfelületéből, a vasút melletti véderdősávból, védőterületekből
(vízmű) továbbá az ezeket összekötő utcai fasorokból és parksávokból tevődik össze.
A gyomai területen a Falualjai-holtágon belül helyezkednek el a legjelentősebb zöldfelületek: az
Erzsébet liget, a sportterület, a Liget-fürdő és kemping, az ifjúsági tábor. Az endrődi részen a
Révzugi holtágon belül található a Népliget és a sportpálya.
Mindkét településrészre jellemző, hogy van egy-egy liget a holtágakkal határolt „szigeten” és
egy-egy főtér a központban. A többi városrészben kisebb-nagyobb terek és parkok találhatók.
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Az endrődi település részen található Népliget és
sportpálya

A gyomai Erzsébet liget a Ligetfürdővel

Közterek (a tömbtelkes lakóterületeknél): Október 6. lakótelep
Ifjúsági lakótelep
Vásártéri lakótelep
Kolmann lakótelep
Közparkok, közterek:

Népliget (Endrőd)
Hősök tere
Kossuth tér
Dr. Csókási Béla tér
Erzsébet liget (Gyoma)
Szabadság tér
Wodianer Albert tér
Kner tér

1, 8 ha
0,58 ha
0,72 ha
0,4 ha
5,2 ha

Zöldfelületi intézmények:

Strandfürdő és Liget kemping, Gyomai szabad strand, Pájer strand
és kemping, Ifjúsági tábor, Sportpálya (Endrőd) 3,6 ha Sportpálya
(Semmelweis u.) 3,2 ha

Temetők:

Köztemető (Endrőd)
Köztemető (Gyoma)
Lezárt temetők (5 db)

Piacterek, vásárterek: A Penny Market mögött, a Pásztor János utcából nyíló területen lévő új
piactér, Damjanich utca 1 szám alatti piactér, Polányi Máté utcától délre elterülő 5,4 hektáros füves területű
vásártér
Értékesebb utcai fasorok:
• A Hősők útja az I. világháborúban elesett hősök emlékére Kner Izidor ültette. A kétoldali
idős hársfasor védett.
• Áchim András utca a hangulatos vérszilva, nyír, kőris vegyes fasorral.
• A Hársfa utca két oldalán egységes hársfasor.
• Temető utca.
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•
•
•
•

Dózsa utcai csörgő fasor.
Selyem úton a Gömbkőris sor
Fő úton a Gömbkőris és a Gömbszivar
Szabadság téren a Vadgesztenye sor

Településtisztaság:
A település önkormányzati útjainak tisztítását, a közterületek tisztítását és gondozását a
Z ö l d p a r k G y o m a e n d r ő d Nonprofit Kft. végzi.
A település tisztasága általában megfelelő, gondot okoz a csapadékos időszakban a külterületről
és a még nem portalanított belterületi utakról a sárfelhordás és az azt követő porterhelés.
A központi helyen lévő parkok és közterek fejlesztése folyamatos, ápolásuk, gondozásuk
rendszeres. A kiesőbb helyen lévő közterek és parkok gondozását sűrűbben kellene végezni.
A kommunális hulladékok rendszeres gyűjtése és elszállítása megoldott, évente szervez a
szolgáltató lomtalanítási akciót. A külterületen már több helyen lehet látni szétszórt, „elhagyott”
hulladékot. A 2004-2005-ös évben kialakított szelektív hulladékgyűjtő szigetek további
lehetőséget biztosítanak a lakosok számára a szelektíven gyűjtött hulladékok elhelyezésére,
jelentősen javítva ezzel a település tisztaságát a városképet.

3.5 Közlekedés
3.5.1 Úthálózat
Településkörnyéki kapcsolatok és az országos közutak belterületi szakaszai
A város földrajzi elhelyezkedése miatt sajátos szerepkörrel bír a térség közlekedésszerkezetében. Nincs gyorsforgalmi és I. rendű főútja, de ezek kapcsolatában ill. alternatív
útvonalként jelentős forgalmat kell lebonyolítania a térségi és a távolsági forgalomban is.
A város a két településrész (Endrőd és Gyoma) összeépülésével sajátos, hosszan elnyúló
alakzatot öltött, melyet hosszában kettészel a 46-os főút. A mindkét városrészen áthaladó 46-os
számú Törökszentmiklós – Mezőberény II. rendű főút K – Ny-i kapcsolatot biztosít a 4-es számú
és a 47-es számú főutak között.
Forgalma belterületen ~ 6.500 E/N, a nehézgépjármű-forgalom aránya ~ 27 %, így a „C” jelű
környezeti körülmények miatt a közúti közlekedésből eredő egyenértékű „A” hangnyomásszint
bizonyosan meghaladja a határértékeket (LTH nappal 65 dB, LTH éjjel 55 dB). A belterületi Főút
– Bajcsy-Zsilinszky utcai szakaszon a zaj-és rezgésterhelési határértékek túllépése is
előfordulhat, elsősorban a szűk utcakeresztmetszetű szakaszokon.
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A térségi kapcsolatokban fontos, de a forgalom összességében kevésbé terhelt útvonal a 443-as
jelű Gyomaendrőd – Szarvas II. rendű főút kategóriába sorolt összkötő út, mely az endrődi
városrészen halad keresztül (Blaha Lujza utca). A 443-as jelű út elsősorban átmenő forgalmat
bonyolít le. Környezetterhelési hatását tekintve a magas teherforgalom aránya 38 % (!) jelent
problémát. Forgalma ~ 2.300 E/N.
A közlekedés-szerkezet második legfontosabb útvonala a 4231-es jelű Dévaványa –
Gyomaendrőd összekötő út érintett szakasza, amely a belterületen közös nyomvonalon halad a
4232-es jelűösszekötő úttal (Főút egy szakasza). Forgalma elsősorban a városi belső forgalom
miatt jelentős (~ 6.000 E/N), a nehézforgalom aránya 18 %. Környezetvédelmi szempontból
valamivel kedvezőbb helyzetben van, mint a 46-os főút, de az esetenkénti környezetvédelmi
határértékek túllépése itt is valószínűsíthető.
Az országos mellékutak közé sorolt 4642-es számú Gyomaendrőd – Szentes útvonal (Apponyi
utca) az endrődi városrészt szeli ketté É – D-i irányban. Forgalma ~ 3.800 E/N, a
nehézgépjárművek aránya 21 %. Környezetterhelési mérések nem állnak rendelkezésre, de a
magas teherforgalom arányából adódóan a többi országos közúthoz hasonló környezeti
hatásokkal találkozunk.
Forgalmi adatok nem állnak rendelkezésre az országos közúthálózat részét képező 46353-as jelű
állomáshoz vezető útról (Kossuth utca), de a város szerkezetében és forgalmában jelenleg
betöltött szerepét vizsgálva nem tartozik a környezetterhelés szempontjából kritikus útvonalak
közé.
Belső (nem országos) úthálózat
A város önkormányzati kezelésében lévő belterületi úthálózata ~ 108 km hosszúságú,
kiépítettségi szintje ~ 9 5 %-os. A szilárd burkolattal kiépített szakaszok a környezetvédelmi
előírásoknak megfelelnek, de műszaki paramétereik esetenként nem megfelelőek. Ez alól a
Kossuth Lajos utca Szabadság térre vezető szakasza a kivétel, ahol egy korábbi becslés szerint
esetenként a forgalom eléri a 4.000 E/N értéket, és így környezetterhelés szempontjából további
elemzést igényel.
A kiépítetlen utakból a dódóan egyes városrészekben – az egyéb hátrányokon túl – a
porszennyezés okozta környezetterhelés megszüntetése fontos társadalmi érdek. A kiépítés
hiányaiból következik, hogy egyes lakó-és gyűjtőutak nagyobb forgalmat (és környezetterhelést)
viselnek, mint azt a közlekedés-szerkezetben betöltött szerepük indokolná.

3.5.2 Autóbusz-közlekedés
A helyi és távolsági közlekedésben meghatározó szerepkörrel bír. Miután az országos közutakon
minden irányban biztosított a kapcsolat, így (néhány peremterületet kivéve) az ellátás városi
szinten megoldott. A Szabadság téri központi autóbusz-állomás kialakítása megfelelő, így
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környezetvédelmi problémát nem okoz, azonban áttelepítése tervezett a Vasútállomás előtti
térre, mivel a jelenlegi állapot nem kapcsolja össze a közúti és kötöttpályás közösségi
közlekedést. A jövőben célszerű foglalkozni az integritással.

3.5.3 Parkolás
A parkolóhely igény és lehetőség tekintetében a város egészét tekintve nincs alapvető
feszültség. A belvárosi ill. a főútvonalak melletti igények azonban meghaladják a jelenlegi
kapacitásokat. Ezért a hiányból adódó passzív (megállási lehetőséget kereső) forgalom felesleges
útvonal-növekedést és környezetterhelést, a szabálytalan (zöldterületet igénybe veszı) forgalom
pedig növeli a diffúz levegőterhelést és a növényzet eltaposásával is károsítja a környezetet.
Legnagyobb gondot a 46-os főút melletti létesítmények kiszolgálása jelenti, amit az önkormányzat
újabb parkolók építésével próbál orvosolni.

3.5.4 Kerékpáros-közlekedés
A város közlekedés-struktúrájában jelentős a kerékpáros-közlekedés. Az alföldi városokra
jellemző egyébként is magas kerékpáros arány jelenleg is és távlatban is megmarad. A meglévő
4642 sz másodrendű főút melletti kerékpárút (Öregszőlői) mellett a Fő úton és a Bajcsy
Zsilinszky úton is szinte teljes szakaszon kiépült a kerékpárút. A meglévő kerékpárút szükséges,
de nem elégséges feltétele a közlekedésbiztonság növelésének.

3.5.5 Gyalogos közlekedés
A gyalogosforgalom leválasztása a közúti forgalomtól gyakorlatilag megoldottnak tekinthető. A
gyalogos-és közúti forgalom találkozásából adódó konfliktushelyzet elsősorban a belvárosban
csúcsosodik ki. Az egyes részletekben rejlő megoldatlanság a közúti forgalom egyenletes
haladását akadályozza, és ezzel felesleges környezetterhelést okoz.

3.5.6 Vasúti közlekedés
A város ebből a szempontból szerencsés helyzetben van. Az A1 besorolású E56-os nemzetközi
törzshálózati vasúti fővonal nemcsak a térségi, hanem a nemzetközi szállításban is rendkívüli
jelentőséggel bír. Az autóbusz-közlekedéssel kiegészítve jó közlekedési kapcsolatokat biztosít. A
fejlesztési tervek megvalósulásával csökken a jelenlegi zajterhelés, ami egyébként is csak kisebb
területeken érzékelhető. A vasúti közlekedésben meghatározó, Gyoma-Nagyvárad vonal
fejlesztése, mely 2016-ban lezárult Európai Uniós projekt. A Gyomaendrődre vonatkozó
fejlesztés az aluljáró megépítése volt.
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3.5.7 Vízi közlekedés
A vízi utak fontossági szerepkör szerinti besorolása alapján a város jelentős természeti
adottsága – a Hármas-Körös – a II. osztályú vízi út kategóriába tartozik. A Körösön jelenleg nincs
érdemi teherhajózás, mert hiányoznak az ehhez szükséges műszaki feltételek nemcsak a
városban, hanem egészen a Tiszáig. Elsősorban a Bökényi duzzasztó rossz állapota az alapvető
oka a szállítás hiányának. A vízi turizmusban rejlő lehetőségek kiaknázatlanok. A vízi utak jelenlegi
állapotukban összességében nem alkalmasak jelentősebb vízi szállításra, pedig ez a közlekedési
forma a legkörnyezetkímélőbb, így fejlesztése fontos társadalmi érdek.
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3.5.8 Légi közlekedés
A feltételek teljes hiánya miatt nincs.

3.5.9 Közlekedésüzemi létesítmények
A városban található négy üzemanyagtöltő állomás korszerű, megfelelnek környezetvédelmi
előírásoknak.

3.6 Energiagazdálkodás és azok környezeti hatásai
Gyomaenndrőd város energiaellátásában a földgáz és az elektromos áram játszik meghatározó
szerepet, kis mértékben a folyékony tüzelőanyagok használata is tapasztalható még, főként a
kertészeti és háztáji mezőgazdasági termelésben.
Jelentős geotermikus energiakészletekkel (termálvíz) rendelkezik. A geotermikus energiát
kertészeti termelésnél használják fel fűtésre. Nagy problémát jelent a felhasznált termálvíz
környezetkímélő elhelyezése.
Az alternatív energiaforrások (nap, szél, bio) használata még nem indult meg. A jövőben az egyik
fejlesztési terület az alternatív energiaforrások használatának bevezetése, kiszélesítése.

3.6.1 Gázellátás:
Gyomaendrőd város teljes belterületén kiépült a vezetékes földgázellátó hálózat. Az elosztó
hálózat 3 bar- os középnyomású. A várost ellátó 8 bar -os nagyközépnyomású Ø 200 KPE vezeték
a Kondorosi út mellett haladva éri el a várost. A vásártéren az Apponyi utcában található egy
KÖGÁZ 3000-8/3- as szabályozó állomás, amely a város egész gázellátását biztosítja. Nagylapos
területén nincs vezetékes gázhálózat. Öregszőlő területén 6 bar-os elosztó hálózat van. A
meglévő földgázvezeték hálózat hosszú távon biztosítja a város gázellátását. Környezetvédelmi
szempontból a jó beállított gázégők és gázkazánok a hagyományos tüzelőberendezésekkel
szemben környezetkímélőbb hasznosítást eredményeznek.

3.6.2 Elektromos energiaellátás:
A villamos energiaellátását Gyomaendrőd város és térségében az NKM Áramszolgáltató Zrt.
biztosítja.
Gyomaendrődöt és környékét két 120 kV-os táppont látja el villamos energiával:
•
•

1. Mezőtúr 120/20 kV-os alállomás (24 km)
2. Szarvas 120/20 kV-os alállomás (20 km)
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Az elektromos energiahasználat környezetvédelmi szempontból a legmegfelelőbb.

3.7 Az idegenforgalom környezeti hatásai
Gyomaendrőd város életében környezeti adottságait figyelembe véve az idegenforgalom
meghatározó jelentőségű. A Hármas-Körös, a holtágak természeti adottságai nagy lehetőségeket
biztosítanak az ökoturizmust, a vízi sportokat, a természetet szerető turistáknak. Ezek a
csodálatos természeti értékek a helyi és környékbeli lakosok számára is lehetőséget
biztosítanak a holtágak partjain kiépíthető hétvégi telkeken való pihenésre.
A felújított gyomai Liget-fürdő az idegenforgalom másik vonzásközpontja a városnak.
A környezetvédelmi program elkészítésénél nem hagyhatók figyelmen kívül azon környezeti
hatások sem, amelyeket az idegenforgalomból eredő környezeti terhelések okoznak. Amikor a
város fejlődése szempontjából elengedhetetlen az idegenforgalom és az ebből származó
előnyök növelése, akkor ennek hatásait figyelembe véve kell a fejlesztéseket megtervezni,
megvalósítani. Ennek a város teljes mértékben tudatában van és a település rendezési tervét, az
infrastrukturális fejlesztéseit ezen szempontok figyelembe vételével készítette el és valósítja
meg.
Az idegenforgalom környezeti hatásainak elemzésének területei:
1. A város környezeti állapotának helyzete, milyen természeti és épített környezeti
értékekkel rendelkezik, a befogadó város infrastrukturális ellátottsága, a város tisztasága,
hangulata, az idegenforgalom szempontjából elengedhetetlen városi rendezvények
száma.
2. Az idegenforgalom hatása a város környezetére, fejlődésére.
A kettő szoros kölcsönhatással van egymásra, hiszen az idegenforgalom növekedése ösztönzi a
városi fejlesztéseket, de hatással is van a környezeti elemekre. Nagyon fontos, hogy a város
fejlesztései, környezeti értékeinek, szépségének fenntartása, javítása az elsődleges, hiszen a
vendég csak egy szép, tiszta, megfelelő infrastruktúrával, látnivalóval rendelkező városba szeret
pihenni. Az idegenforgalomból származó környezeti terheléseket és egyéb gondokat a várható
előnyök birtokában a városnak pedig meg kell oldania.
Ezek a következők: megfelelő parkolási lehetőségek biztosítása, szállodai szolgáltatások
bővítése, a megfelelő ellátás biztosítása, a megnövekedett ivóvízhasználat biztosítása, a
megnövekedett szennyvíz megfelelő elvezetése és tisztítása, a növekvő kommunális hulladék
gyűjtése és elszállítása, a megnövekedett energiaigény biztosítása.
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Nem elhanyagolható szempont az idegenforgalmat is érintő belterületi állattartás. Annak
ellenére, hogy a háznál történő állattartásnak jelentős hagyományai és gazdasági okai is vannak,
az állattartásból eredő bűzhatás, különösen a nyári időszakban a város lakóit és az idelátogatókat
is zavarhatja.

A fenntartható turizmus előnye a természeti környezet számára:
• a természeti értékek védelme, a természeti egyensúly megőrzésének támogatása,
• a természeti értékek megismertetése az emberekkel, a természeti környezet állapotáért
vállalt felelősségtudat erősítése,
• környezetbarát szemléletmód terjesztése,
• megfelelő energiafelhasználás és a megújuló energiaforrások előnyben részesítése
(például napkollektorok alkalmazása, a geotermikus hő felhasználása),
támogatása (például szelektív hulladékgyűjtés,
• megfelelő hulladékgazdálkodás
újrahasznosított termékek használata).

A fenntartható turizmus előnye a társadalmi környezet számára:
•
•
•

a társadalmi értékek megőrzése, amelyek az adott társadalom sajátos identitását
képviselik (például a nyelv, a történelmi emlékek),
más kultúrák megismertetése az emberekkel, a más kultúrák értékeinek tiszteletben
tartatása (például a hagyományok, helyi szokások ápolása),
a társadalmi-kulturális életszínvonal emelése (rendezvények, programok).

A fenntartható turizmus előnye a gazdasági környezet számára:
•
•
•
•
•
•

helyi termékek, szolgáltatások támogatása,
helyi munkaerő alkalmazása,
a helyi imázs megteremtése, melyre bármilyen más terméket, szolgáltatást,
tevékenységet alapozni lehet,
a térség plusz jövedelemhez, a helyiek kiegészítő jövedelemhez juttatása, amellyel stabil
gazdasági egyensúlyi helyzet alakítható ki a térségben, a gazdasági növekedést is segítve,
a hosszú távú szemléletmód elterjesztése a rövid távú gondolkodásmód helyett,
a megfelelő intézményi rendszerek kialakulásához, a jogi és közigazgatási szabályok
megfelelő irányban történő kialakításához való hozzájárulás.
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Értékek a fenntartható turizmus jegyében
Természeti értékek a turizmus fenntarthatóságára:
•
•
•
•
•

éghajlat, napfény,
víz (idesorolva a folyókat, tavakat, kisebb vízfolyásokat, forrásokat, földalatti vizeket,
úgymint a gyógy- és termálvizeket),
domborzat (alföldek, síkságok, dombságok, hegységek),
természeti ritkaságok, jelenségek (amelyek csak bizonyos földrajzi területeken fordulnak
elő),
növény- és állatvilág (idesorolva a természetvédelmi területeket, nemzeti parkokat,
vadrezervátumokat).

Társadalmi értékek a turizmus fenntarthatóságára:
•
•
•
•
•

történelmi emlékek, műemlékek, helyek (idesorolva azokat az építészeti alkotásokat is,
amelyek a letűnt civilizációk munkái), világörökségi helyszínek,
az egyes kultúrák sajátos, jellegzetes építészeti alkotásai (idesorolva az egyes kultúrákat
valamilyen tematika alapján bemutató múzeumokat is),
a vallás, a hit gyakorlása, erősítése (például zarándokutak) és az ezekhez kapcsolódó
épített örökségek,
közösségi hagyományok, tradíciók, szokások és az ezekhez kapcsolódó programok,
fesztiválok,
a „népkultúra” (például népművészet, népzene, étkezési szokások és gasztronómia).

Gazdasági értékek a turizmus fenntarthatóságára:
•
•
•

•
•
•
•
•

biztos, stabil gazdasági állapotok, a megélhetést biztosító körülmények megléte,
különféle ágazatok, létesítmények, szervezetek, cégek, vállalkozások prosperálása,
amelyek közvetlenül és közvetve kapcsolódnak a turizmushoz,
megfelelő ár-érték arány, amely egy adott dolog piaci árát viszonyítja az a mögött lévő
valódi minőséggel, vagyis milyen mértékű értéket képvisel, milyen értékeket jelent a
vásárlók számára, ami nem feltétlenül jelenti azt, hogy ha valami drágább, akkor az jobb
is,
tiszta verseny,
megfelelő törvényi háttér, szabályok, rendelkezések,
garancia, garanciavállalás,
jó hírnév, elismertség, ismertség, megfelelő imázs, illetve az ezeket támogató különféle
marketingtevékenységek,
megbízhatóság.
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A helyi értékeken alapuló fenntartható turizmus tervezésekor az adott turisztikai fogadóterület
hasonlóképpen feltárt, elemzett értékeiből érdemes kiindulni.

TDM és a helyi értékeken alapuló fenntartható turizmus
A TDM „azon tevékenységek összessége, amely egy turisztikai fogadótérség (desztináció)
számára ahhoz szükségesek, hogy látogatókat vonzzon és számukra az ottani tartózkodás során
tökéletes utazási élményt nyújtson úgy, hogy a látogatóforgalom gazdasági és környezeti hatásai
a desztináció közössége számára előnyösek legyenek, ma és hosszú távon egyaránt.” A
meghatározás magában foglalja mindazt, amit a fenntartható fejlődés és a fenntartható
turizmus témaköre. Valamennyi a turizmusban közvetlenül és közvetve érintett érdeke (és ezzel
együtt, ami számára értéket jelent) előtérbe kerül:
− a turista élményhez jut a megfelelő, komplex szolgáltatások eredményeként,
− a turisztikai szektor képes megfelelően prosperálni mindamellett, hogy eredményes
működésének köszönhetően pozitív hatást gyakorol egyéb szektorok számára is,
− a társadalom kiegyensúlyozott „megélhetéséhez” szükséges feltételek (például
kulturális lehetőségek) a turisztikai forgalomnak köszönhetően fennmaradnak,
gazdagodnak,
− a természeti környezet (annak védelmével, tudatos hasznosításával) meg tudja őrizni
természetes állapotát (például biodiverzitás).
A TDM szervezetek olyan helyi tevékenységeket végeznek és olyan helyi intézkedéseket
hajtanak végre, melyek következtében a helyi viszonyok folyamatosan javulnak, fejlődnek és
azok tovagyűrűző hatása megjelenik a tágabb környezetben is.
A TDM szervezet ezzel a magatartással képes hozzájárulni a fenntartható állapotok
megteremtéséhez. A TDM szemlélet mint „filozófia” kiválóan mutatja azt, hogyan lehet a
turizmust eszközként felhasználni az értékteremtésben, értékmegőrzésben. A lényeg annak
felismerése és tudatosítása, hogy önmagunk és környezetünk fenntartásáért kölcsönös
felelősséggel tartozunk.
Gyomaendrődi TDM szervezet a GYÜSZ-TE – róluk a www.gyomaendre.hu honlapon olvashatunk.
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4 KÖRNYEZETBIZTONSÁG
Magyarország Alaptörvénye
P) cikk
(1) A természeti erőforrások, különösen a termőföld, az erdők és a vízkészlet, a biológiai
sokféleség, különösen a honos növény- és állatfajok, valamint a kulturális értékek a nemzet
közös örökségét képezik, amelynek védelme, fenntartása és a jövő nemzedékek számára való
megőrzése az állam és mindenki kötelessége.
(2) A termőföld és az erdők tulajdonjogának megszerzése, valamint hasznosítása (1)
bekezdés szerinti célok eléréséhez szükséges korlátait és feltételeit, valamint az integrált
mezőgazdasági termelésszervezésre és a mezőgazdasági üzemre vonatkozó szabályokat
sarkalatos törvény határozza meg.
Az 1995. évi LIII. törvény „a környezet védelmének általános szabályairól” 1. § (1) bekezdése
rögzíti:
A törvény célja az ember és környezete harmonikus kapcsolatának kialakítása, a környezet
egészének, valamint elemeinek és folyamatainak magas szintű, összehangolt védelem, a
fenntartható fejlődés biztosítása.
A városnak szükséges elkészíteni egy összefoglaló tervet, melyben meghatározásra kerülnek a
különböző környezeti veszélyhelyzetek (árvíz, belvíz, ipari, mezőgazdasági szennyezések, közúti
haváriák, vízminőségi problémák stb.), és elkészül a vészhelyzetek elhárításának szervezetiszakmai programja.
A város helyzetéből eredően nagyon fontos veszélyhelyzetet jelenthet a Hármas-Körös
töltésszakadásából adódható árvíz kialakulása. Ennek elkerülése érdekében nagyon fontos
állami feladat a védőtöltések folyamatos ellenőrzése, karbantartása, szükség esetén felújítása.
A belvíz elvezető rendszer műszaki problémái miatt a csapadékos időszakokban gondot jelent a
csapadékvíz gyors elvezetése, a belvizek kialakulásának megakadályozása. Ennek érdekében el
kell végezni a belvízelvezető csatornarendszer komplex geodéziai felmérését, az esetleges
műszaki problémák kijavítását, a kijelölt záportározók felújítását (iszaptalanítás).
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5 KÖRNYEZETI NEVELÉS
Környezeti nevelés és a Nemzeti Környezetvédelmi Program
A környezeti nevelés rendszerint elsősorban a természet védelmére, megőrzésére irányul.
Hagyományosan a természet, az élőtáj jelenti a közvélemény számára a környezet szó tartalmát.
A környezeti nevelés fogalmának az új évezredben azonban ki kell terjednie a természeti és az
épített környezethez fűződő kapcsolatokra, magatartásformákra is.
Magyarországon a Környezetvédelmi Törvény, a Nemzeti Környezetvédelmi Program-2 és ennek
részeként a Nemzeti Környezet-egészségi Akcióprogram-2 lendületet és támogatásokat ad
azoknak a közoktatási innovációknak, amelyek az Oktatási Minisztérium Közoktatásfejlesztési
Stratégiája megvalósulásaként szolgálják a hazai iskolaügy és tanulásfejlesztés törekvéseit. A
megújult Nemzeti Alaptanterv és a Kerettantervek előírják és egyben lehetővé t eszik a
közoktatási intézmények számára a környezeti nevelés sokféle formáját, az egyes tantárgyakba
beépítve, az erdei iskolák keretében, a szakkörök és ünnepségek alkalmával.
A folyamatot jellemzi továbbá, hogy kiadásra került a megújított Nemzeti Környezeti Nevelési
Stratégia, amely bemutatja a különböző társadalmi szektorok részvételi lehetőségét a környezeti
nevelésben és a fenntarthatóság pedagógiai gyakorlatában. Az oktatás és szemléletformálás a
természetvédelem fontos stratégiai kérdése, amely ez idáig csak érintőlegesen játszott szerepet
a társadalom különböző érintett szegmensei életében.
A természet-és környezetvédelem megvalósításában a társadalom legkülönbözőbb résztvevői
érintettek. A környezeti nevelés alanyai lehetnek nem csupán a gyerekek, hanem a felnőttek is.
Ennek megfelelően a környezeti nevelés színterei lehetnek a különböző társadalmi civil
szerveződések, az oktatási intézmények, a könyvtárak, az önkormányzatok, valamint a családok.
Ezen egységek mindegyike jelentős szereppel bír a természetvédelemmel kapcsolatos
tudatformálás és ismeretterjesztés területén. Hazánk számos intézményében már ismert a
környezeti nevelés, jóllehet a pedagógusképzés még adós azzal, hogy a képzésben általánosan
és széleskörűen felkészítsen e feladatra. A hatalmas adósságot a pedagógus továbbképzés és a
környezeti neveléssel foglalkozó szakmai szervezetek próbálják törleszteni. A pedagógusok
értékrendjében, viselkedésében nem kellően jelenik meg a természet megőrzésének
fontossága, sokszor a tankönyvírótól, a tanártól, az intézménytől függ, hogy milyen hangsúlyt
kap a környezeti nevelés.
Emiatt lényeges, hogy a Nemzeti Környezetvédelmi Programmal összhangban a környezeti
nevelést alulról építkező módon kell megszervezni. Helyi települési szinten kell bevonni a
tervezésbe a helyi közösséget, a családokat, az önkormányzatot, az iskolákat és közösen
kidolgozni a környezeti nevelés helyi megvalósítását.
A környezeti nevelés megvalósítása Gyomaendrődön
Gyomaendrőd figyelemre méltó természeti adottságokkal rendelkező vidéki kisváros. A KörösMaros Nemzeti Park területe, a holtágak, a ligetek és zöldterületek élővilága olyan lehetőséget
biztosítanak a környezeti nevelés megvalósítására, amely más városok életéből hiányzik.
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A felnövekvő új generáció azonban a természet közelsége ellenére egyre inkább a városias
életmód felé tolódik el és egyre távolabb kerül az őt körülvevő természeti környezettől. Emiatt
érdemes Gyomaendrőd esetében is nem csupán környezeti nevelésről, hanem városi környezeti
nevelésről beszélnünk.
A városi környezeti nevelés létjogosultságát mára nem szükséges bizonygatni, hiszen
Magyarország lakosságának 64%-a városokban él. A városi környezeti nevelés célja a városi
környezet ökológiai sajátosságainak és összefüggéseinek felismertetése. A városban élők
környezeti kölcsönhatásainak megismerésével és tudatosításával, a városlakók szokásainak és
életmódjának feltárásával elősegíthető a környezettudatos magatartás. A cél a környezet és a
benne élők együttes fenntarthatósága és életminőség javítása.
A városi környezeti nevelés helyi sajátosságokból építkezik, a közvetlen környezet
megismerésére és megóvására késztet. Foglalkozik a város múltjával, jelenével és jövőjével. A
városi élet fenntarthatósága szempontjából vizsgálja az élőlények és a környezeti tényezők
egymásra hatását, a város egészséges környezete érdekében segíti a személyes és a kisközösségi
felelősség megerősödését. Mindehhez aktív módszereket és iskolán kívüli helyzetek sokaságát
igényli.
A városi környezeti nevelés össze kell, hogy hangolja a természeti és a társadalmi vonatkozású
foglalkozásokat, tantárgyakat, és jó, ha a globális problémákra is figyelmet fordít (levegő-, zajszennyezés, hulladékkezelés, ózonpajzs, konfliktus megoldás, másság-tolerancia, stb.) Az
információszerzés és feldolgozás pontosságára, tudományos módszerek alkalmazására nevelhet,
bevezethet a nyomtatott és az elektronikus adatbázisok használatába. Okvetlenül beavat az
emberi tényezők problémáiba (egyéni és csoportos döntések, vélemények befolyásolása,
meggyőzési stratégiák stb.)
Környezeti nevelés az óvodákban
A környezeti nevelés fontosságát, személyiségformáló, szokásalakító erejét ma már nem lehet
vitatni, sőt egyre többen vallják, hogy ez a nevelés fonala, és a nevelés tevékenységeit (játék,
vers, mese, ének, zene, énekes játék, rajzolás, mintázás, mozgás stb.) gyöngyként főzzük fel rá,
így lesz komplex egész.
A környezeti nevelés alapozza meg a gyerekek tapasztalatait, ami később ismeretté, egész életre
szóló tudássá alakul. A környezeti nevelésnek is alapelve, hogy „a születés előtt kilenc hónappal
kell elkezdeni”. Ha ennyire nem is megyünk most vissza, azt mindenképpen hangsúlyoznunk
kell, hogy mivel az emberi társadalom alapsejtje a család, a családban tapasztalt viselkedési,
fogyasztási, életvezetési szokások alapvetően meghatározzák az ott nevelkedő gyermek
környezeti érzékenységét. A környezeti értékrendszer alapjai egész bizonyosan már az iskolába
menetel előtt kialakulnak.
Minthogy az intézményes nevelés kezdete az óvoda, az óvodai környezeti nevelés alapozó
jellegű, így meghatározó szerepet játszik az egyén környezetkultúrájának alakításában.
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A környezeti nevelés célja és feladatai az óvodában:
olyan szokások, szokásrendszerek, viselkedési formák megalapozása, olyan képességek
és készségek tudatos fejlesztése, amelyek elősegítik a természetes és az ember által
épített, létrehozott környezettel — pontosabban az ott lévő értékekkel — való
harmonikus kapcsolat, a környezeti problémák iránti érzékenység, a helyes értékrendszer,
a természet- és a környezetbarát magatartás alapjainak megteremtését;
• a gyermek közvetlen környezetében lévő világ értékeinek megismertetése,
megszerettetése;
• a természeti és társadalmi környezethez fűződő pozitív érzelmi viszony alakítása;
• az élő és élettelen környezeti tényezők leglényegesebb összefüggéseinek megláttatása a
helyi sajátosságok felhasználásával;
• a környezettudatos életvitel kialakítása (az energiával; vízzel, árammal való
takarékoskodás, a pazarlás elkerülése);
• természetes lethelyzetek kínálta lehetőségek felhasználása: modellezés szenzitív
játékokkal.
• Az Óvodai Nevelés Országos Alapprogramja a következőket írja: „Az óvoda a gyermek
érdeklődésére, kíváncsiságára, mint életkori sajátosságára építve biztosítson a
gyermeknek változatos tevékenységeket, melyeken keresztül tapasztalatokat szerezhet a
természeti és társadalmi környezetről.”. Az ebből következő feladatokat is pontosan
megfogalmazza. „Az óvodapedagógus feladata, hogy tegye lehetővé a gyermek számára
a környezet tevékeny megismerését, biztosítson alkalmat, időt, helyet, eszközöket a
spontán és szervezett tapasztalatszerzésre.”
Ezek megvalósítását a 3-7 éves gyermekek életkori jellemzői teszik lehetővé:
• érzelmileg kötődik az őt nevelő felnőttekhez, „modellkövető”,
• cselekedeteit mindig valamilyen érzelem motiválja, kíséri,
• tevékeny, aktív, nyitott, kreatív,
• a körülötte lévő világot érzékszerveivel, tapasztalás útján ismeri meg.
•

A kisgyermekeket lakóhelyismeret-bővítő terepséták, kirándulások során ismertethetjük meg
szűkebb lakóhelyükkel. Megnézhetik a városi természeti környezetet, a közeli tér vagy liget
növényeit és állatait, a különböző házakat, úgymint a posta, rendőrség, iskola és más helyi
közintézmények épületei. Tekintsük meg a jelentős közeli műemlékeket. Figyeljük meg a
közlekedést, az utca életét. Milyen kellemetlen jelenségekkel találkozhatnak? (Zaj,
szennyeződések, szemét, por stb.) A sétából visszatérve meg lehet beszélni a látottakat, mesélni
a történtekről, esetleg lerajzolni azokat. Bábozás tartható a kutyák, galambok és egyéb állatok
életéről.
Szituációs játékban játszható el a városlakók magatartása. (Pl. szemetelés, hangoskodás,
rongálás, növények pusztítása) Meg lehet hallgatni régi történeteket, szokásokat, például
nagyszülőktől, a régi városról, a régi életmódról (közlekedéstörténet, várostörténet,
kultúratörténet). Látogatást lehet tenni a település Tájházában és beszélgetni a látottakról. Össze
lehet hasonlítani a város képét a különböző évszakokban.
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A környezethez történő pozitív kapcsolat kialakításában tehát már az óvodák is nagy szereppel
bírhatnak. Célszerű lenne a városban egy-két óvodát kinevezni, aki felvállalná a környezeti nevelés
óvodai nevelési programba való illesztését, esetleg az ezzel kapcsolatos Tanácsadást.
Környezeti nevelés az iskolákban
A környezeti nevelés iskolai oktatásba történő integrálása nem jelent annyira új feladatot, mint
azt sokan gondolják. Hiszen Gyomaendrődön is évek óta foglalkoznak az iskolák az egyes
részeivel, ilyen előzmények szinte mindenhol vannak, csak nem így hívták: járták a környéket,
szedték a szemetet akcióban vagy anélkül, gyűjtöttek papírt, elemet. Készültek a Föld napjára, a
Madarak és fák napjára. Mérték az iskola közelében lévő folyó vizének szennyezettségét és még
sok egyéb dolgot csináltak.
A környezeti nevelés konkrét iskolai alapelveit, céljait, a környezeti nevelési programban kell
megfogalmazni úgy, hogy egyértelműen tükrözze az iskola hitvallását, elkötelezettségét a
fenntartható fejlődés, a fenntarthatóság pedagógiájának alapeszméi mellett. Olyan általános és
konkrét célokat kell meghatározni, amelyek eléréséhez feladatokat, eszközöket tudnak rendelni.
A környezeti nevelés célja elősegíteni a tanulók környezettudatos magatartásának, életvitelének
kialakítását, ezáltal:
• váljanak érzékennyé környezetük állapota iránt;
• alakuljon ki bennük egy egyetemes környezeti etika, a jövőre vonatkozó felelősségérzet;
• ismerjék meg a környezetet befolyásoló globális és helyi gazdasági és társadalmi
folyamatokat;
• szerezzenek (éljenek meg) személyes tapasztalatokat a környezeti konfliktusok
kezelésében, megoldásában.
A környezeti nevelés az iskolákban direkt és indirekt módon történhet.
Iskolában a tanórákon:
• tantervbe beillesztve szakórákon (biológia, kémia, fizika, idegen nyelvek);
• osztályfőnöki munkatervekben célkitűzés az egészségügyi és környezetvédelmi nevelés;
• művészeti és humán tárgyaknál a tantervekben kiegészítésként jelenik meg.
• és a tanórán kívül:
• megemlékezés a jeles napokról (pl. Föld-Víz napja) – (meghívott előadók, vetélkedők,
kiállítások);
• a természet-és környezetvédelmi újságok terjesztése;
• szelektív hulladékgyűjtés: elemgyűjtés, papírgyűjtés;
• az iskola kertjének, gyakorló kertjének ápolása, a folyosókon, osztálytermekben
növények elhelyezése;
• az iskola tisztaságának megőrzése.
Iskolán kívül:
• az osztályok erdei iskolában terepgyakorlaton vehetnek részt;
• természetjáró kirándulások, kerékpár-és kenutúrák;
• kirándulás a városi Túraútvonalon és a Tanösvényen;
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•
•

a nyári szünetben táborozások, továbbá részvétel sport-és természetbarát programokon;
lehetőség szerint bekapcsolódva más környezetvédelmi programokba is, részvétel az
ilyen témában szervezett versenyeken.

Szükség van a környezeti neveléssel kapcsolatos programok kidolgozására az elkészítők
folyamatos konzultációja, vezetéssel és tantestülettel történő információ cseréje mellett.
A munkafolyamat fő lépései, vagyis mit tartalmazzon a környezet nevelési program:
Helyzetelemzés:
• az iskola eddigi környezeti nevelése, erőssége, gyengesége, fejlesztésre váró feladatok,
erőforrásai (személyi, tárgyi).
• A tantestület által elfogadott alapelvek, célok megfogalmazása, ezekhez feladatok,
módszerek, eszközök.
A környezeti nevelés színterei:
• tanórák,
• tanórán kívüli tevékenységek -felsorolás, rövid cél és tevékenység ismertetése.
• Nagyobb, hagyománnyá váló iskolai programok, projektek leírása, célja, feladata,
cselekvési terve -itt az erdei iskolát is.
Az akcióterv tartalma:
• projektelem, tevékenység megnevezése, célcsoport, időskála, szükséges erőforrások:
tárgyi, személyi, módszerek, értékelés módja, felelősök, várt eredmények.
Folyamatos akciók.
• A diákönkormányzat szerepe a környezeti nevelési program megalkotásában, zöld
feladatai.
A szülők szerepe a környezeti nevelési program megalkotásában.
• Az iskola mint „zöld miliő”:
o
épületek, udvar, kert, büfé "ökosága",
o
mindennapi környezetgazdálkodás: hulladék, energia, víz.
• Az iskola pedagógusainak és technikai dolgozóinak példamutatása
• Ellenőrzés, mérés, értékelés, minőségbiztosítás, (mérés, értékelés, minőségi kritériumok
meghatározása az iskola minőségirányítási programjában).
Dokumentálás: iskola zöld bemutatója, kiállítások, poszterek, albumok, CD, floppyk stb.
Információáramlás: zöldhírek faliújsága, iskolaújság, Internet, iskolarádió, iskolagyűlés stb.
Kapcsolatok, támogatók.
A környezeti nevelés átfogó célja a tanulók környezettudatos magatartásának, életvitelének
kialakítása, hogy "a felnövekvő nemzedék képes legyen a környezeti válság elmélyülésének
megakadályozására, elősegítve az élő természet fennmaradását és a társadalmak fenntartható
fejlődését." A környezettudatos magatartás, a környezetért felelős életvitel, a természetet, az
élő és élettelen környezetet tisztelő erkölcsi alapelvek megalapozása, kialakítása minden
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gyermeket nevelő intézmény célja. A fenntarthatóság pedagógiája feltételezi az olyan élethosszig
tartó tanulást, amely tájékozott, tevékeny állampolgárokat nevel. Ezért az iskolai oktatásnak
és
nevelésnek
elengedhetetlen
célja
a
tanulók
kreatív,
problémamegoldó
gondolkodásmódjának kialakítása és az önálló ismeretszerzés készségének fejlesztése. A
legfontosabb cél azonban a saját, közvetlen környezetük értékeinek megismerése,
feltérképezése. Emellett lényeges szerep jut a lakóhelyen és környékén felmerülő környezeti
problémák felkutatásának, a környezeti konfliktusok felismerésének, megoldások keresésének.
Alakuljon ki bennük a környezetük iránti büszkeség, felelősség és tisztelet.
Olyan állampolgárrá váljanak, akik ismerve tetteik következményeit úgy élnek, hogy
környezetükben ne okozzanak sebeket.
Környezeti nevelés az önkormányzaton és a civil szervezeteken keresztül
A környezetvédelemben, a nevelés-oktatásban, közelebbről a környezeti nevelésben is
érvényesül a szubszidiaritás elve. Eszerint a feladatokat a lehető legalacsonyabb társadalmi
illetve állami szinten kell megoldani. A helyi társadalom önállóságát az önkormányzatiság elve
testesíti meg, ami a szubszidiaritással összevetve azt jelenti, hogy a helyi társadalom szintjén az
önkormányzatoknak kell elsősorban felelősséget vállalni a környezetvédelmi feladatokért. Ezt az
elvet kell követnie Gyomaendrőd Város Önkormányzatának is.
A környezetvédelmi tevékenység, illetve általában a környezettudatos életvitel kialakítása
szempontjából a helyi közösségeknek kiemelkedő fontossága van, mert:
•
•

•

az emberek életét közvetlenül érintő környezeti problémák jelentős része helyi szinten
keletkezik, és elsősorban helyi szinten kezelhető;
a környezet védelmére irányuló tevékenység legjobban a helyi közösségek szintjén
szervezhető, a helyi közösségek megfelelő környezeti tudatossága az előfeltétele a
regionális és országos szintű kezdeményezések összehangolásának és ezáltal
sikerességének;
elsősorban helyi szinten szervezhetők sikeres környezetvédelmi akciók, amelyek a
lakosság számára tudatosítják a hosszú távú, tágabb -regionális, országos, nemzetközi,
globális – szemlélető környezetvédelmi tevékenység illetve környezettudatos életvitel
fontosságát.

A helyi közösségek szervezésének legfontosabb intézményi kerete napjainkban a helyi
önkormányzat. Rendelkezik a legitimációval, helyismerettel, valamint a közigazgatási és pénzügyi
eszközökkel, amelyek képessé és egyben felelőssé teszik e feladat ellátására. Szükségszerű,
hogy a környezeti nevelésben is fontos szerepet játsszon.
A helyi közösség környezetvédelmi tevékenységének, környezettudatos életvitelének kialakítása
azonban lehetetlen pusztán hatósági, azaz autoriter eszközökkel. A helyi környezeti nevelés
illetve társadalmi tudatformálás alapkérdése, hogy van-e a fenntartható fejlődés szemléletének
helyi mozgástere. A helyi környezeti nevelés és tudatformálás lehetséges kiindulópontja a helyi
környezeti problémák feltárása és a helyi értékek tudatosítása.
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Gyomaendrőd Város Önkormányzata ezen környezeti nevelési tudatformálás terén az alábbi
feladatokat tűzi ki célul:
•
•
•
•
•
•
•

a helyi környezetvédelmi problémák feltárása dokumentálása és széles körű
ismertetése,
a helyi környezetvédelmi problémák megoldására vonatkozó tanulmányok
készítése és megvitatása helyi fórumokon (képviselő-testület, közmeghallgatás),
a település helyi értékeinek bemutatása, propagandája újságokban, interneten
(helyi védettségű területek, természeti értékek),
a helyi értékek védelmére irányuló tevékenység (rendeletek, ellenőrzés,
bírságolás)
természet-és környezetvédelmi tárgyú ismeretterjesztés a helyi médiákon
keresztül,
mint intézményfenntartó felügyeli intézményei környezet nevelési programjainak
kidolgozását és betartását,
környezetvédelmi ügyintéző foglalkoztatása.

A környezeti neveléssel kapcsolatos helyi közösségek szervezése megvalósulhat spontán módon
és intézményesített formában. Az előzőekben bemutatott intézményesített formával szemben
létezik egy spontán mód is, melyet a társadalmi civil szervezetek jelentenek.
A helyi zöld civil szervezetek jelenléte esetén a településeken a környezeti tudatosság
erőteljesebben mutatkozik meg a szervezet tevékenységének gyűrűjében, a körülötte dolgozó
társadalmi csoportok soraiban.
A helyi szükségletek a helyi társadalom környezeti nevelése terén általában a következők:
•
•
•

•
•
•
•

a "saját hely" ismerete (domborzat, felszín, mikroklíma, vizek, talaj, természeti értékek,
azok veszélyeztetettsége stb.),
a "saját hellyel" való lelki azonosulás, a helyet magáénak vallás, közösségi érzés, tudat, a
gondoskodás, a védelem attitűdje,
állampolgári szintű figyelem, ismeretek a helyi természet illetve környezet védelmének
regionális, országos, globális beágyazottságáról, összefüggéseiről, a környezetpolitika
irányultságáról,
a helyi természet illetve környezet védelmének stratégiája, eszközei, a megvalósítási
készség,
a helyi közösség közös erkölcsi rendje, kommunikációja,
a "helyi védelem cselekvő részese" attitűd kialakulása, működése,
a természet-illetve környezetvédelemben való közösségi részvétel természetessé válása.

A civil szervezetek által végzett helyi társadalom környezeti nevelésére az alábbi lehetőségek
kínálkoznak:
• a környezetvédelmi
törvényben foglalt önkormányzati feladatokban történő
együttműködés,
• helyi lakossági akcióprogramok szervezése (pl.: szemétgyűjtés, holtágtisztítás stb.),
• helyi ismeretterjesztés (előadások szervezése, újságcikkek, szórólapok),
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•
•

„ökoturizmus” népszerűsítése,
együttműködés az intézményekkel, iskolákkal, óvodákkal.

Gyomaendrődön az alábbi természet- és környezetvédelmi tevékenységgel foglalkozó civil
szervezetek működnek:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

SOCZÓ-ZUGI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS HORGÁSZ EGYESÜLET
Képviselő: Malatyinszki Pál
Cím: 5600 Békéscsaba, Kőris u. 3. I. em 2.
BÓNOMZUG VIZÉÉRT EGYESÜLET
Képviselő: Csapó László
Cím: 5502 Gyomaendrőd, Apponyi u. 14.
KECSEGÉSZUGI TÁJVÉDELMI ÉS HORGÁSZ EGYESÜLET
Képviselő: Oláh Károly
Cím: 5500 Gyomaendrőd, Wesselényi u. 5.
PAPZUGI TERMÉSZETVÉDELMI ÉS HORGÁSZ EGYESÜLET
Képviselő: Németh Antal 5900.
Orosháza Maros u.6.
TORZSÁS-ZUGI TÁJVÉDELMI ÉS HORGÁSZ EGYESÜLET
Képviselő: Garamvölgyi Katalin
5500 Gyomaendrőd, Béke u 23.
TEMPLOMZUGI HORGÁSZ ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI EGYESÜLET
Képviseli: Ambrózi Erzsébet
5502 Gyomaendrőd, Borostyán u. 20.
KNER IMRE GIMNÁZIUM ÉS SZAKKÖZÉPISKOLA TERMÉSZETBARÁTAINAK KÖRE
Képviselő: Lakatos Tibor
5500 Gyomaendrőd, Hősök u. 43.
SIRATÓ EGYESÜLET
Képviselő: Vanlik János
Cím: 5600 Békéscsaba, Madách út 34/2
GYOMAENDRŐDI TERMÉSZETBARÁT ÉS TURISTA EGYESÜLET
Cím: 5500 Gyomaendrőd, Vásártéri ltp. 31/A F.1.
NYUGDÍJAS KERTBARÁT KÖR
Cím: 5500 Gyomaendrőd, Kossuth u. 9.
TERMÉSZETJÁRÓ TÁJVÉDŐK EGYESÜLETE
5502 Gyomaendrőd, Kisfok u. 1.
ENDRŐDI GAZDAKÖR
Képviselő: Hunya Lajos
5502 Gyomaendrőd, Borostyán 14.
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6 CÉLÁLLAPOT MEGHATÁROZÁSA
Cél a fenntartható fejlődés minél gyorsabb és hatékonyabb elősegítése, mely során csökken a
meg nem újuló erőforrások felhasználása és nő a megújuló energia hasznosítása. A város
gazdasági állapota fejlődni kezd, növekszik a gazdaság termelőképessége, nő a foglalkoztatás,
csökken a munkanélküliség és ezek által növekszik az életszínvonal. A gazdasági fejlődésnek
köszönhetően növekszik a város lakossága, melynek köszönhetően az átlag életkor csökken.
Ezzel egyidőben a lakosság tudatosan védi, óvja környezetét, nagyobb hangsúlyt helyez a
környezetvédelemre. A város vezetése és az itt élők együttműködve egy élhetőbb várost
alakítanak ki, ahol az életkörülmények, a lokális környezet az elvárt szintre emelkedik.

6.1 Levegő
Probléma feltárás
•

•

•
•
•
•
•

A városban nincs telepített imisszió mérési pont. Szükséges volna legalább évente két
alkalommal mérni a városban a légszennyezettségi értékeket főleg a megnövekedett
átmenő forgalom, illetve a jelentős porterhelés miatt.
A légszennyező anyag kibocsátások (emisszió) közül az SO2 kis mértékben, az illékony
szerves vegyületek kibocsátása jelentősebb mértékben növekedett az elmúlt közel egy
évtizedben.
A külterületekről, illetve a még burkolatlan belterületi utakról csapadékos időben
jelentős sárfelhordás tapasztalható, amelynek következtében a belterületi utakon a
porterhelés jelentős.
Az erdősültség kis aránya, illetve a dűlőutak melletti fasorok hiánya miatt
csapadékmentes, szeles időszakban jelentős porterhelés éri a várost a külterületekről.
Az elkerülő út hiányában a jelentős átmenőforgalom okozta környezeti terhelések
szennyezik a város levegőjét.
Még több esetben gondot okoz a belterületi, illetve külterületi állattartásból származó
bűzterhelés.
Egyes időszakokban magas az allergén növények okozta pollenterhelés.

Célok:
•
•
•
•
•

Az ülepedő és szálló porszennyezés csökkentése.
A növekvő mértékű SO2 és illékony szerves vegyületek kibocsátásainak csökkentése.
Az elkerülő út kiépítésével a városon áthaladó forgalom csökkentése, ezáltal a levegő
szennyezés csökkentése.
A megfelelő mezőgazdasági táblaméretek kialakításá követően a dűlőutak és
csatornapartok melletti fásítások növelése.
A belterületi állattartási rendelet előírásainak szigorú betartása, a külterületi állattartó
telepeken a hígtrágya és almostrágya tárolás rendelet szerinti megvalósításának
elősegítése, a megfelelő elhelyezés szorgalmazása.
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A parlagfű folyamatos irtása, elterjedésének megakadályozása, a helyi rendeletben
megfogalmazottak betartatása, ellenőrzése.

Feladatok:
•
•
•
•
•
•

A belterületi burkolatlan utak szilárd burkolattal való kiépítésének folyamatos végzése.
A belterületi utak folyamatos tisztítása, nyári időszakban a pormentesítő locsolása.
A külterületen a dűlőutak és csatornapartok melletti fásítás, a városi zárt véderdő övezet
folyamatos kialakítása.
Parlagfű-térkép készítése.
A belterületi állattartás szigorúbb ellenőrzése, a rendezési tervben meghatározottak
megvalósítása.
A hatósági ellenőrzések fokozása a jelentősebb légszennyező kibocsátó üzemeknél.

6.2 Talaj
Probléma feltárás
Gyomaendrőd talajadottságait, e fontos környezeti elem állapotát számbavéve
megállapíthatjuk, hogy területe talajainak többségében megtalálható a talajtermékenységet
gátló tényezők valamelyike:
•
•
•

58 % -ra tehető-különböző erősséggel és mélységbenimegjelenéssel -a szikes
tulajdonságokkal is bíró talajféleségek mennyisége;
a talajsavanyúság erősebb (17 %), vagy gyengébb (45 %) kifejlődése a talajok
többségének sajátja;
a talajok felső szintjének agyag a mechanikai összetétele a talajok 45 %-án, további 34 %nyi felületen agyagos vályog a fizikai talajféleség.

E tényezők önmagukban is megnehezítik az adott talaj hasznosítását, ám sok esetben előfordul,
hogy egy talaj több kedvezőtlen tulajdonsággal bír: -pl. a szolonyeces réti talaj lehet egyszerre
agyag fizikai talajféleségű, humuszos rétegében erősen savanyú, és természetesen szikes -a
talajtermékenység jelentős csökkenését okozva.
Nem rendelkezünk ilyen tényszerű adatokkal az emberi tevékenység kiváltotta talajdegradációs
(fokozódó talajsavanyosodás, másodlagos szikesedés, defláció, vizenyősödés, talajtömörödés,
porosodás, szervesanyag tartalom csökkenése stb.), és talajszennyezési jelenségek tekintetében,
ám illúzióink nem lehetnek, a település intenzíven művelt területének nagy részén e kedvezőtlen
folyamatok valamelyike minden bizonnyal fellelhető.
Amennyiben a talajjal kapcsolatos ismeretünket összevetjük a jelenlegi terület-és talajhasználat
adataival, határozott összhang hiányt, egyenetlenséget érzékelünk, amelynek a legfeltűnőbb
elemei:
•

nincs 73 %-nyi megfelelő minőségű szántónak való, jó termékenységű talaj (mennyiségét
legjobb esetben is 55-60 % körülire becsülhetjük);
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a 3 % erdősültség nem csak talajvédelmi, hanem egyéb környezetgazdálkodási, esztétikai
szempontok alapján is problémás.
Földünknek ez a vékony takarója a bioszféra egyik alapeleme, önmaga is többszörösen
összetett ökoszisztéma, pótolhatatlan, nélküle nemcsak a mezőgazdasági termelés, de az
élet is lehetetlenné válna;
A talaj igénybevételénél a teljes funkció-együttest (élettér, a természeti erőforrások
összegzője és átalakítója, a Föld felszínét érő kedvezőtlen természetes és mesterséges
hatások tompítója, a felszín alatti vízkészletek megóvója) figyelembe kell venni, és ezek
ellátására a feltételeket biztosítani;
A talaj fizikailag is sérülékeny, térbelileg változékony, tompító képessége révén a káros
hatások hosszú ideig rejtve maradhatnak, a leromlott talaj újraképződése lassú folyamat,
a talajjal kapcsolatos tevékenységünk a környezet többi elemére is hatással van.

Gyomaendrőd környezetvédelmi programja, a javasolt fejlesztési irányok, talaj-szempontú
feladatok megfogalmazásakor, alapvetően szükséges leszögeznünk:
Bármely, a talajt érintő cselekmény csak akkor lehet életképes, ha tudatában van a beavatkozás
sokszínű következményeinek, és -a megismerés a törvényszerűségek, a szabályozás elméleti
lehetőségeinek feltárása mellett -képes valós, célszerű és gazdaságos változatok kiválasztására,
a talaj valamennyi funkciójának maradéktalan megőrzése, a talajtermékenység és a megújuló
képesség fenntartása végett.
Célok:
•
•
•
•
•

A talaj termőképességének fenntartása, javítása.
A belvizes területek csökkentése.
A talajok fizikai és kémiai degradációjának megelőzése.
Ha szükséges új ipari területek kijelölése a kedvezőtlen adottságú területeken.
A talajt szennyező potenciális szennyező források felszámolása (pl. műszaki védelem
nélküli hígtrágya és almos trágyatárolók megszüntetése stb.).

Feladatok:
•
•
•

•
•
•
•

mindennemű talajszennyezés, tájsebek felszámolása;
a környezetkímélő tápanyaggazdálkodás további kiterjesztése (szerves trágya,
szennyvíziszap, komposztok stb.),
a talajdegradációs folyamatok mérséklése, az agrotechnika valamennyi közismert
(okszerű, kíméletes talajművelés, harmonikus tápanyagellátás, a szerves anyagok,
biohulladékok, melléktermékek visszajuttatása, a természeti viszonyokat figyelembe
vevő vízgazdálkodás, vetésváltás stb.) eljárásának alkalmazásával;
talajvédelmi munkálatok (meszezés, defláció elleni védelem stb.) elvégzése;
a talajadottságok, művelésiágak,mezőgazdasági termelés intenzitása, gazdasági és
környezetvédelmi szempontok összehangolása,
az optimális táblaméretek kialakítását követően a dűlőutak mentén a talajvédő
erdősávok visszatelepítése a defláció megelőzése érdekében,
a belvízlevezető csatornák folyamatos karbantartása a felszínen összegyűlt
csapadékvizek gyors elvezetése, ezáltal a belvizek kialakulásának megelőzése céljából,
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•

a rossz minőségű termőterületek újszerű hasznosítása, pl. energiafű termesztésére.

Kiemelkedően fontos a leírt feladatok megvalósítására való törekvés az Érzékeny Természeti
Területekhez sorolt Gyomaendrődön.

6.3 Felszíni és felszín alatti vizek
Problémakataszter
•
•
•
•
•
•

•
•

•
•
•
•
•
•

A terület árvizek által veszélyeztetett, amely egyben azt is jelenti, hogy rendkívüli
árvízhelyzetekre is fel kell készülni.
Az árhullámok időbeli elhúzódásából eredő, a talajadottságokból adódó árvízi jelenségek
sűrű előfordulása belterületen is (fakadóvíz, buzgár).
Az árvízvédekezést nehezítő körülmény, hogy a városban vannak belterületi töltésszakaszok
is.
A csúcs vízigények időszakában a felszíni vízkészletek hiánya, nagyfokú függés a
Tiszavölgyből érkező vízkészletektől.
Különböző okokból jelentős a felszíni vízkészletek szennyezőanyag-terhelése.
A nyári kisvizes időszakban a vízvisszatartások miatt a Hármas-Körös állóvíz jellegűvé
válik, s jelentős tápanyagtartalom és a magasabb hőmérséklet miatt általános az
algásodás és a vízi növények burjánzása.
Jelentősen visszaestek a mezőgazdasági célú vízigények.
Gyomaendrőd közigazgatási területén lévő szentély típusú holtágak vízutánpótlása a
gazdag élővilág igényeinek figyelembe vételével, együttműködés a Körös-Maros Nemzeti
Park Igazgatóságával.
A magyar állam tulajdonában lévő Körös-vidéki Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság
kezelésében lévő Peresi, Félhalmi, Danzugi és Siratói holtágak üzemeltetése,
együttműködve a kezelővel.
A belterületi belvízbefogadó (Révzugi, Endrőd-Középső, Fűzfászugi, valamint a Hantoskerti)
holtágak üzemeltetése, fenntartási problémái, vízfrissítésének megoldása.
A Gyomaendrőd város tulajdonában lévő egyéb kül-és belterületi holtágak üzemeltetése,
vízfrissítési kérdései.
A Liget fürdő használt vizének, illetve a termálkutak csurgalékvizének elvezetése.
Illegális lakossági szennyvízbevezetések a talajvízbe és a belterületi csapadékvizes
árkokba.
Az állattartásból keletkező hígtrágya elhelyezésének megoldatlansága.
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•

A csapadékvíz csatornák vízszállító képességének ellenőrzése, a csatornarendszer
rendszeres fenntartása nem megoldott.
Az átereszek, kapubejárók jelentős része nem megfelelő küszöbszinten és nem megfelelő
méretben épült meg
A nyílt árkok zárt csatornává történt átépítése változatos méretekkel és nem megfelelő
magassági elrendezéssel és eséssel történt meg.
A záportározók kevés kivétellel erősen feliszapolódtak, partjaik rendezettek.
A belvízátemelőkhöz, záportározókhoz nincsenek vízmércék, így nem rendelkeznek
nyilvántartással a vízszintekről sem.
A belterületi holtágak közül az Endrőd-Középső és a Rév-zugi holtág nem rendelkezik
vízmércével, nincs rendszeres vízszint észlelés, így az üzemeltetés nem szabályozott
módon történik.
A belterületre jellemző talajvízszint észlelő kutak nincsenek, ezért észlelés sincs.
A belvíz- és öntözővíz szállító művek rendszeres karbantartásának hiánya (cserjeirtás,
nád-, sáskaszálás, gaztalanítás, iszapkotrás, műtárgytisztítás, acélszerkezetek
karbantartása, javítása).
Az ivóvízellátás a Közép-Békési Regionális Vízműrendszerről biztosított, az esetleges
meghibásodás esetén a tartalék vízellátás bizonytalanságai.

Célok
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Az árvízvédekezés biztonságának fokozása a hazai fejlesztések, a védekezési stratégia
átgondolási lehetőségeinek kihasználásával.
A felszíni vízkészletek mennyiségi ingadozásainak lehetőség szerinti csökkentése.
A holtágak rehabilitációjának a környezetvédelmi és gazdasági szempontok szerinti
végrehajtása.
A holtágak többcélú hasznosításának biztosítása együttműködve a holtágak kezelőivel.
A külterületről érkező belvizek ártalommentes elvezetése.
A belterületi csapadékvíz elvezető árok és csatornahálózat kapacitásának összehangolása,
a csapadékvíz problémamentes elvezetésének megoldása.
A záportározók vízszintszabályozása, vízfrissítésének megoldása, városrendezési tervekbe
illesztve a záportározó funkció változatlanul hagyása mellett történő rendezése.
Az illegális szennyvíz, használt víz és hígtrágya bevezetések feltárása, és a mennyiség
jelentős csökkentése.
A Liget fürdő használt vizének, valamint a termálkutak csurgalékvizének ártalommentes
elhelyezése

Feladatok
•

•

Az árvízi biztonság fokozása érdekében az illetékes környezetvédelmi, vízügyi szervek
befolyásolása annak érdekében, hogy az árvízi művek megfelelő kiépítését elvégezzék.
Jelzés a szakmai szervezetek felé az árvízvédelmi elméletek, stratégiák újragondolására,
az ehhez szükséges intézkedések és költségeinek kidolgozása érdekében.
A töltés előtér biztosítása (a szükséges szélességű sáv szabadon hagyása, a meglévő
építmények elbontása, az esetleges beművelések megszüntetése, végleges létesítmények
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építésének jogi eszközökkel való tiltása).
Az árvízvédelmi töltések holtág keresztezéseinek fokozott felügyelete.
A Hármas-Körös hullámterének benőttségének szabályozása, a lefolyást jelentősen gátló
növényzet eltávolítása, figyelemmel az ökológiai egyensúly fenntartására.
A körgátak védőképességének biztosítása, a töltések tisztántartása, a zsilipek
karbantartása, az átvágások betöltéséhez szükséges földmennyiség biztosítása.
A vízhiányos időszak csökkentése érdekében további tározási lehetőségek felkutatása a
holtágak felhasználásával.
A felszíni és felszín alatti vizek potenciális szennyező forrásainak számbavétele. A
pontszerű szennyező források megszüntetése. (tiltott szennyvíz-, használtvíz, hígtrágya
bevezetések)
Monitoring rendszer kiépítése a város közigazgatási területét jellemző felszíni és felszín
alatti vízszint és vízminőség észlelésére.
A belterületi holtágak szükség szerinti rehabilitációjára tanulmányok, megoldási
javaslatok kidolgozása, valamint pályázati lehetőségek felkutatása, források rendelkezésre
állása esetén kivitelezés elvégzése.
A nem önkormányzati kezelésű holtágak esetében a kezelő befolyásolása, hogy a holtág
üzemeltetését, karbantartását az ökológiai szempontokat is figyelembe véve végezze.
Az
öntözési lehetőségek biztosítása, a készletek és az igények összhangjának
megteremtésével.
Az állami tulajdonú vízvezető művek rendszeres karbantartásának szorgalmazása a
művek kezelőinél.
Az
önkormányzati tulajdonú vízvezető művek, csatornák évi rendszerességgel
végzett karbantartására források biztosítása, és a karbantartás elvégzése.
Az önkormányzati tulajdonú vízelvezető művek felmérése, a szükséges beavatkozások
megtervezése és pályázat a forrásokra és kivitelezés.
A vízelvezető művek nyilvántartási rendszerének térinformatikai alapokra helyezése és
ennek folyamatos vezetése.
A belvizek károkozás nélküli elvezetése érdekében a szükséges üzemeltetői létszám és az
anyagi feltételek biztosítása.
Az új beépítési területeken az utcák szélességének meghatározásánál a belvízelvezetés
igényeinek megfelelő méretek kialakítása.
A védekezési tervek évi rendszeres felülvizsgálata, és a változások folyamatos átvezetése.
A
Liget fürdő termálkútjainak, illetve a fürdő használtvizének ártalommentes
elhelyezésének megoldásinak kidolgozása és megvalósítása.
A hálózat mosatásakor
keletkező klóros víz környezetvédelmi szempontból
megfelelő elhelyezésére a megoldást ki kell dolgozni.
Az ivóvíz minőségének várható szigorítása miatt, a szükséges intézkedések megtételének
figyelemmel kisérése a szolgáltató Alföldvíz Zrt-nél.
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6.4 Élővilág
Gyomaendrőd élővilága a táj sokfélesége akkor gazdagszik, ha a programban eddig leírt célokat
és feladatokat az önkormányzat lakossági összefogással betartja, illetve betartatja.
Kiemelt feladat a meglévő természeti értékek védelme, bővítése, fejlesztése ilyenek:
• helyi zöldterületek ápolása, növelése, megőrzése,
• természetes élőhelyek fenntartása, újak létesítése a vadállomány növelése érdekében a
helyi Vadásztársaságok irányításával,
• település ifjúságának bevonása az élővilág feltáró munkájába.
Erdőterületek
Szorosan az élővilághoz tartozik, de fontossága miatt kiemelten kell kezelni. Az erdőterületekre
vonatkozó általános előírásokat az OTÉK 28. §-a tartalmazza.
Védelmi célú Ev jelű és parkerdőcélú Ee jelű egészségügyi, szociális, turisztikai rendeltetésű
erdőterületek alakítandók ki a szabályozási tervben kijelölt helyeken.
Telepítésre ajánlottak a következő szárazságtűrő fafajok:
Fehér, rezgő vagy szürke nyár (Populus alba, P. tremula, P.x canescens), mezei és
tatárjuhar (Acer campestre, A. tataricum), vadkörte (Pyrus pyraster), magaskőris
(Fraxinus excelsior), akác (Robinia pseudoaccacia).
Célok:
• Erdőállomány növelése, kiemelt figyelemmel a településvédő erdősávokra.
• Szélvédő közjóléti erdők telepítése, levegőtisztaság, természetvédelem, turisztika
érdekében.
• Gazdasági erdők telepítése rosszabb minőségű talajok hasznosításával.
• Értékmegőrző erdők telepítése.
Feladatok:
• Pályázatok benyújtása erdőtelepítésre.
• Őshonos fafajok arányának javítása.
• Erdők, fasorok megvédése.
• Mezőgazdasági művelés alól kivonható erdősítésre alkalmas területek feltérképezése.
• Külterületi csatornák egyik oldalának befásítása.
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6.5 Épített környezet
Települési környezet
Célok:
•
•
•
•
•
•
•

Környezeti program segítségével a légszennyezés csökkentése.
Csapadék, talajvíz helyzet javítása.
Települési hulladékgazdálkodási program megvalósítása.
Zöldterület, zöldfelület arányának növelése.
Külterületen mezőgazdasági hulladékok elszállítása (fólia, papírzsák).
Gyomnövények állandó ellenőrzése, irtása.
Környezetvédelmi problémákban együttműködés a kistérséggel, szomszéd településekkel.

Feladatok:
• Légszennyezési program készítése-parlagfűirtási akció.
• Ivóvíz minőségének állandó figyelése.
• Csapadék-belvíz elvezetésének folyamatos ellenőrzése.
• Hulladékkezelés, elszállítás, szelektív-gyűjtés, komposztálás program szerinti
megvalósítása.
• Folyékony hulladék korszerű kezelése, egyedi megoldással.
• Erdősítésnél az őshonos fafajok növelése.
• Egyedi tájértékek megismertetése a lakossággal és az ide látogatókkal.
• Megyei Területfejlesztési Információs Rendszerhez és Környezetvédelmi Információs
rendszerhez kapcsolódó, állapotmérő helyek kijelölése a településen.
Építészeti, tájképi értékek
Célok:
•
•
•
•

A településszerkezet, kultúrtáj, műemléki és helyi értékek védelme.
A védett értékek fenntartásának finanszírozása.
A településképet rontó köz és magánépítmények esztétikai fejlesztése.
Építészeti hagyományok ápolása.

Feladatok:
• Önkormányzati szabályozás létrehozása a településrendezési tervnek megfelelően a
műemlékek (jellegűek) egyedi tájértékek, hagyományok felmérése megőrzése
érdekében, Kultur és természeti értékek felkutatása.
• Civil szervezetek bevonása a munkákba, feltárás, pontosítás, gyűjtés, információ.
• Felmérés a lakóépületek állapotáról.
• Tájház, népművészeti emlékek megőrzése, fejlesztése.
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6.6 Környezetegészségügy
Alapvető feladat olyan környezet biztosítása a városban, amely lehetővé teszi az itt élők
számára, hogy szép, tiszta és egészséges környezetben éljenek. Ennek érdekében a környezeti
terheléseket minimalizálni szükséges, a környezeti kibocsátások tekintetében pedig az előírt
határértékeket szigorúan be kell tartatni, túllépés esetén meg kell hozni a szükséges
intézkedéseket (bírságolás, megszüntetés).
Problémakataszter
•
•
•
•
•

A szálló por és az illékony szerves anyag kibocsátás növekedése, illetve a nagymérvű
átmenő forgalom légszennyező kibocsátásai okozhatnak környezet-egészségügyi
problémát.
Az allergén növények jelenléte és terjedése komoly egészségügyi problémák okozója.
Az ivóvíz szabványok EU szintű betartása.
A még üzemelő és használatban lévő helyi mélyfúrású kutak vízminősége nem mindenben
felel meg a szabványoknak. Annak fogyasztása problémát okozhat.
A felszíni és felszín alatti vizek folyamatos minőségi ellenőrzése nem megoldott.

Célok
•
•
•
•
•

Csökkenteni a szálló por és az illékony szerves vegyületek kibocsátását.
A rendszeres szűrővizsgálatok megkövetelése, tájékoztatás annak szükségességéről.
A felszíni és felszín alatti vizek átfogó monitoring rendszerének kialakítása.
A nagyobb légszennyező kibocsátók fokozottabb ellenőrzése.
Az allergén növények visszaszorítása érdekében a helyi rendeletben meghatározottak
szigorú betartatása.

Feladatok
• A felszíni és a felszín alatti vizek átfogó monitoring rendszerének kialakítása
• A nagyobb légszennyező kibocsátók fokozottabb ellenőrzése
• Allergén növények visszaszorítása
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6.7 Szennyvízkezelés és csatornázottság
Problémakataszter
•
•

•

A város ellátottsági mutatója a zárt szennyvízcsatorna hálózat kiépítése alapján nagyon
jónak mondható. A hálózatra való rákötés aránya 98 %.
A csatornahálózatba még be nem kötött lakásokban sok helyen a szennyvíz átmeneti
tárolása nem az elvárásoknak megfelelő zárt, szigetelt tároló aknákban történik. Ennek
„eredményeként” még elég jelentős mennyiségű szennyvíz szivárog be az altalajba,
talajvízbe, aminek következtében a város alatti talajvizek igen szennyezettek.
A holtágak mellett kiépült üdülő övezetekben a képződő szennyvizek gyűjtése nem
mindenütt szabályosan van megoldva, így közvetlenül terhelhetik a holtágakat ezen
szennyeződések.

Célok
•
•
•
•
•

A város szinte teljes területén kiépült csatornahálózatra minél több lakás bekapcsolása.
A be nem kapcsolt lakásoknál a zárt, szigetelt gyűjtőaknák meglétének fokozottabb
ellenőrzése, szükség esetén kialakítása.
A holtágak mellett épült ingatlanoknál is megkövetelni a szennyvíz zárt, szigetelt tároló
aknákban való gyűjtését.
A szippantott szennyvíz elhelyezésének fokozottabb ellenőrzése, az illegális kihelyezések
megszüntetése.
A szennyvíztisztító mű tisztítási hatásfokának folyamatos szinten tartása a Hármas- Körös
terheléseinek csökkentése.

Feladatok
•
•
•
•

A csatornahálózatra való rákötések ösztönzése, támogatása.
Az illegális bekötések, a nem megfelelő egyedi gyűjtőhelyek, a szippantott szennyvizek
elhelyezésének fokozottabb ellenőrzése és szankcionálása szükség esetén.
A holtágak mellett épült ingatlanok szennyvíz gyűjtő aknáinak fokozottabb ellenőrzése.
A szennyvíztelep tisztítási hatásfokának folyamatos szinten tartása.
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6.8 Hulladékgazdálkodás
Az elérendő hulladékgazdálkodási célok meghatározása
A korszerű hulladékgazdálkodás bevezetése, kiterjesztése során Gyomaendrőd városban az
alábbi feladatokat kell elvégezni ahhoz, hogy a törvényben előírtak teljesüljenek, illetve az itt élő
lakosok egy tisztább, kevesebb környezeti veszélyforrással rendelkező környezetben, és szebb
városban éljenek. A célok elérését az önkormányzat egyedül nem valósíthatja meg, szükséges az
itt élő lakosok, az itt tevékenykedő intézmények és gazdálkodó szervezetek segítsége,
összefogása és hatékony részvétele a hulladékgazdálkodási feladatok sikeres megvalósításában.
1. A 2004 júliusában beüzemelt regionális hulladékkezelőmű üzemelése az egységes
környezethasználati engedélyben meghatározottak szerint.
2. Az Ipari úti telephelyén lévő hulladékudvar üzemelésének bővítése, a lakossági
tájékoztatás fokozásával.
3. A zöldhulladékok szelektív gyűjtésének bevezetéséhez a családi házas övezetben a
„zöldkukák”, a tömblakásos övezetben mihamarabb meg kell kezdeni a „zöld konténerek”
kihelyezését.
4. Segíteni, ösztönözni kell a saját komposztálás elterjedését a családi házaknál, de a
tömblakásos övezetekben is.
5. Az összegyűjtött zöldhulladékok a hulladékkezelőmű komposztáló telepén kerülnek
elhelyezésre. A komposztáló telep rendelkezik azokkal az alapgépekkel és
berendezésekkel, hogy a komposztálás megkezdhető, de annak korszerűsítése
szükséges.
6. A képződő komposztot kezdetben a parkok gondozásánál, illetve a hulladéklerakó
rekultivációjánál lehet hasznosítani. Későbbiekben, amikor már olyan mennyiség
képződik, a szelektív hulladékgyűjtésben aktívan résztvevő lakosok részére is biztosítani
kell komposztot, ezzel is ösztönözve és érdekelté téve a lakosokat a minél aktívabb
részvételre.
7. Az illegális hulladék elhelyezések felszámolása, az illegális hulladék elhelyezés
hatékonyabb ellenőrzése és szankcionálása.
8. Egy regionális állati hulladékgyűjtő és ártalmatlanító rendszer kialakításának előkészítése.
Ennek megvalósítása lehetséges egy más rendszerhez való csatlakozással is.
9. Szorgalmazni és közreműködni az ipari hulladékok közül a gumiabroncsok, elektronikai
alkatrészek és az autóroncsok begyűjtési és kezelési rendszerének kialakításában.
10. Elő kell készíteni a térségben képződő inert hulladékok kezelőtelepének a kialakítását.
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6.9 Területhasználat, zöldfelület-gazdálkodás, település tisztaság
Problémakataszter
1. A rendszerváltást követően a mezőgazdasági tulajdonosi szerkezet alapvetően
megváltozott. Nagyon sok még a piaci termelésre alkalmatlan törpebirtok. A 300 hektár
feletti nagybirtok az összes termőterület 17 %-án működik.
2. Nagyon alacsony a külterületeken az erdősültség aránya (3,4 %). A nagyüzemi
táblaméretek megszűnését nem követte a kisebb területek melletti dűlőutak fásítása.
3. Nem indult el még a rossz minőségű termőterületek újszerű hasznosítása
(energiafűtermesztés, erdősítés).
Feladatok
1.
2.
3.
4.
5.

A városi zöldfelületek, parkok, ligetek folyamatos és gyakoribb ápolása, gondozása.
A belterületen az intenzíven művelt területek további bővítése.
Az allergén fafajok kiváltása őshonos fafajokkal.
A ligetekben elöregedett, balesetveszélyes faegyedek kivágása és pótlása.
Az utak hómentesítésénél a só használatának a csökkentése, új környezetkímélő
módszerek bevezetése.
6. Az ipari és szolgáltatási fejlesztésekre az Ipari Parkon kívüli új területek kijelölése.

6.10 Közlekedés
Program
•
•

A program célja az emberközpontú közlekedés-fejlesztés.
A közlekedési hálózat kialakításának elengedhetetlen szempontja az életkörülmények
javítása, a közlekedés ártalmainak minél jelentősebb mértékű csökkentése.

Problémakataszter
• A város közlekedési célú fejlesztéseinek egységes, korszerű szerkezetbe foglaló program
hiánya.
• Az elkerülőút hiánya
• A tranzit teherforgalom nagysága.
• A kiépített úthálózat műszaki paramétereinek esetenkénti hiányosságai.
• Néhány belterületi útszakasz szűk keresztmetszete, nem optimális forgalomszervezése.
• A parkolási gondok, az ebből fakadó környezet terhelések.
• Az autóbusz-állomány korszerűsítésének szükségessége.
• A kerékpárutak rövid hossza, az ebből fakadó közlekedésbiztonsági problémák.
• A gyalogutak szélességi, minőségi jellemzői.
• A vízi szállítás feltételeinek hiánya, a gazdaságilag érdekeltek feltérképezései, a
koordináció teljes hiánya.
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Célok
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Az emberbarát városi közlekedés feltételeinek biztosítása.
Az elkerülőút megépítése
A belterületi úthálózat korszerűsítése
A közúti csomópontok korszerűsítése
A tranzitforgalom elterelése a városközpontból
Az autóbusz-közlekedés fejlesztése
A parkolóhiány felszámolása
A kerékpárút-hálózat kialakítása
A teljes körű gyalogjárda kiépítése.
A vasút korszerűsítése a közúti teherfuvarozás csökkentése érdekében.
A vízi szállítás feltételeinek megteremtése és ezzel a környezetbarát közlekedési mód
bevezetése

Feladatok
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

A 46-os számú főút D-i elkerülő szakaszának kiépítése.
A 4231-es országos mellékút teljes korszerűsítése.
A 443-as főút korszerűsítése.
A 4232-es országos mellékút teljes korszerűsítése.
A belső úthálózat teljes kiépítése, az úthálózat-fejlesztési koncepció felülvizsgálata.
A belváros parkolóhelyeinek bővítése a Kossuth úton.
A tömegközlekedés feltételeinek javítása elsősorban a járműpark korszerűsítésével
A teherfuvarozói kisvállalkozások számára ellenőrzött telephely(ek) kijelölése.
A hivatásforgalmú és a turisztikai célú kerékpárutak kiépítése a Körösök mellett és a
külterületen Szarvas, Mezőtúr, Dévaványa, Köröstarcsa, Mezőberény irányába.
A beépített területeken a gyalogjárdák min. 1,50 m-re történő kiépítése, az akadálymentes
közlekedés biztosítása.
A vízi szállítás érdekében az országos program részeként kikötői bázis építése, mely
alkalmas a kishajózásra, sport és szabadidős célokra is.

6.11 Energiagazdálkodás
Problémakataszter
•
•

Az alternatív energiaforrások használata még nem indult meg.
A rendelkezésre álló geotermikus energia kismértékű használata.

Célok
•
•

A földgázzal való ellátottság növelése, a még üzemelő szilárd és folyékony tüzelőanyagok
fokozatos kiváltásával.
Az alternatív energiaforrások használatának megkezdése családi és települési szinten
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egyaránt.
Feladatok
•
•
•

Fokozottabb tájékoztatás az alternatív energiaforrások használatáról, lehetőségeiről.
Új ösztönzési rendszer kialakítása az alternatív, környezetkímélő energiaforrásokat
bevezetők számára.
A rendelkezésre álló geotarmikus energia felhasználásának szorgalmazása, új eljárások
bemutatása (pl. geomotor).

6.12 Az idegenforgalom környezeti hatásai
Problémakataszter
•
•

Nincs komplex program az idegenforgalom és a környezet é s természetvédelem egységes
szemléletű megközelítésére.
A növekvő idegenforgalom által okozott környezeti terhelések kedvezőtlen hatásai még
nem teljes mértékben vannak feltárva.

Célok
•
•
•
•
•

Az idegenforgalom és a környezetállapot összefüggéseinek pontos feltárása, és az ebből
adódó feladatok meghatározása.
A város környezeti, természeti, kulturális értékeinek széles körű (területi, országos)
megismertetése.
A rendkívül változatos és egyedülálló természeti adottságok (Hármas-Körös, holtágak)
turisztikai, jóléti, rekreációs, természetkutató használatának fokozása.
A település infrastruktúrájának további fejlesztése (úthálózat, kerékpárutak, parkolók,
szolgáltatások stb.) az idegenforgalom további növelése érdekében.
A helyi speciális kulturális rendezvények (pl. sajtfesztivál) fenntartása, továbbfejlesztése
(pl. országos horgászverseny, ökoturisták találkozója).

Feladatok
•

Az idegenforgalom és a nnak környezeti hatásai c. komplex tanulmány elkészítése,
meghatározni az ebből adódó legfontosabb feladatokat.
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6.13 Környezetbiztonság
A város életében megtalálhatók azok a veszélyforrások (árvíz, belvíz, ipari, mezőgazdasági
szennyezések, közúti haváriák, vízminőség problémák stb.), amelyek veszélyeztethetik a
környezetet, az itt élő embereket.
Ezen problémakör feltárása már részben megtörtént, rendelkezésre állnak azon üzemelési és
beavatkozási tervek, amelyekkel megelőzhetők a havária helyzetek, illetve meghatározásra
kerültek a szükséges intézkedések.
Ennek ellenére szükséges volna egy egyeztető koordinációs bizottság létrehozása, amely
bizottságban az érintett önkormányzati, szakmai szervezetek, gazdálkodó egységek, civil
szervezetek képviselői vennének részt és dolgoznák ki a megfelelő intézkedési terveket.
Ki kellene építeni a környezeti monitoring hálózat komplex rendszerét, amely segítségével
folyamatosan lehetne értékelni a környezeti állapotokat. Ehhez kapcsolódóan létre kell hozni
egy környezeti információs rendszert a naprakész tájékoztatás, bemutatás érdekében. Szükséges
még egy mozgósítási terv elkészítése is a szükséghelyzetek minél gyorsabb felszámolása
érdekében.

6.14 Környezeti nevelés
A környezeti nevelés jelenleg még nem átfogóan és szervezetten valósul meg. A környezeti
nevelés az oktatási intézményekben nem önálló tananyagként jelenik meg, az főleg a
természettudományi oktatási anyaghoz kapcsolódik, illetve meghatározóan pedagógus függő.
A felnőtt lakosság környezeti nevelése már sokkal nehezebb terület. A lakosság tájékoztatása,
informálása, meggyőzése még nem teljes körű.
A környezeti nevelés szempontjából legfontosabb fiatal generációt több hatás is éri ezen a
téren. A környezeti nevelés akkor hatékony és eredményes, ha az iskolai oktatás és nevelés és a
családi minta összhangban van, és jól kiegészítik egymást. A fiatal korosztály még sok esetben
találkozik azzal a ténnyel, hogy mást tanul és mást tapasztal a gyakorlatban. Ennek a
kettőségnek a felszámolása alapvetően fontos a környezettudatos, környezetét szerető és azért
tenni akaró új generáció kialakulásához.
Fontos feladat, hogy az iskolákban egy egységes szemléletű és önálló tananyagként jelenjen
meg a környezeti nevelés témaköre. Az iskolákban, de a város széles rétegeit érintő programok
szervezése a környezeti, természeti értékek minél jobb megismerésére, a környezetvédelmi
feladatok konkrét megvalósítására.
Nagyon fontos, hogy minél több helyi kezdeményezésű civil szervezet alakuljon, amelyek
felvállalják a szűkebb-tágabb környezetük tájékoztatását, mozgósítását és aktív bevonását a
környezetvédelmi problémák megoldásában.
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7. OPERATÍV PROGRAMOK
Gyomaendrőd város rendkívül szép és értékes természeti és épített környezettel rendelkezik. A
város életének, arculatának meghatározó környezeti, természeti eleme a Hármas-Körös, a
folyószabályozásokat követően kialakult holtág rendszer.
Ezen természeti kincsek szinte egyedülálló együttléte és sokasága kiemelkedő adottságokat és
lehetőségeket is jelent a városnak, de annak fenntartása, gondozása, hasznosítása egyben
komoly terheket is ró a város életére. Ezen értékek megóvása, hasznosítása, a város jellegzetes
alföldi, kisvárosi arculatának megőrzése, egy emberbarát, környezetorientált infrastruktúra
létrehozása nagyon komoly és összehangolt feladatot igényel.
A város nagyon sokat tett annak érdekében, hogy ezen igényeket kielégítse. Elfogadta a város
településrendezési tervét, mely terv szellemisége teljes mértékben megfelel a fentiekben
megfogalmazott céloknak. A város szinte teljes területén kiépült a vezetékes szennyvízcsatorna
hálózat, elkészültek a korszerű hulladékgazdálkodási rendszer alapberuházásai, nagy ütemben
folynak a belterületi vízrendezési munkálatok, szép közterek és parkok kerültek kialakításra.
Ez a folyamat azonban nem fejeződött be, hiszen még nagyon sok feladat vár megoldásra a
városfejlesztés a környezetvédelem területén. A fejlesztési tervek a településrendezési tervben
és az önálló szakági tervekben megfogalmazásra kerültek és kerülnek a jövőben.
A fejlesztési feladatok megoldása egyrészt hosszú távúak és regionális, több települést és
ágazatot érintőek, másrészt vannak olyan feladatok, amelyek rövid távúak, vagy éppen azonnal
megoldandóak.
A tervezett fejlesztések megvalósítását Gyomaendrőd város önállóan nem tudja sikeresen
megvalósítani, szükséges hozzá a kistérségi, nagyobb szakágazati összefogás és nem utolsó
sorban a hazai és Európai Uniós források megpályázása és igénybe vétele.
A sikeres megvalósításhoz szükséges még a város lakosainak támogató, segítő hozzáállása és
aktív részvétele. Csak egységes, közmegegyezésen alapuló és elfogadott tervek alapján lehet
sikeresen megoldani a városfejlesztési, környezetvédelmi feladatokat.
A környezetvédelmi program operatív programjában szeretnénk összefoglalni azon feladatokat,
amelyek rövid és középtávú megoldást igényelnek, meghatározva azok időigényét.
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7.1 Környezeti állapot monitorozása, elemzése
A környezeti állapot megfigyelése, vizsgálata egyes területeken megoldott. A Hármas- Körös
vízminőségét a környezetvédelmi hatóság végzi folyamatosan, a holtágak vízminőség vizsgálatát
az önkormányzat végzi éves rendszerességgel, a környezeti kibocsátások mérése a
termelőüzemeknél a rendeletekben meghatározottak szerint történik, a tevékenységek
környezeti hatásvizsgálatainál és környezetvédelmi felülvizsgálatainál bevizsgálásra kerülnek a
környezeti terhelések a környezeti elemek állapota, a szennyvíztisztító működésének és
kibocsátásainak paraméterei, a szolgáltatott ivóvíz minősége folyamatosan ellenőrzésre
kerülnek.
Vannak, olyan környezeti terhelések, amelyek mérése nem, vagy csak részben megoldott:
•
•
•
•

a város levegőszennyezettségének (imisszió) mérése,
a város főközlekedési útvonalainak zajterhelési mérése,
a város talajvíz szintjének és minőségének folyamatos kontrolálása,
az allergén növények által kibocsátott pollenterhelés.

Nincs még kidolgozva komplexen a települési környezetvédelmi információs rendszer, a
lakossági adatgyűjtési és feldolgozási rendszer.
A feladatok és azok ütemezése:
Feladat
Légszennyezettség (imisszió) mérés

Főközlekedési út zajszint mérése
Pollenvizsgálat
A települési környezetvédelmi
információs rendszer (TKIR)
A lakossági környezetvédelmi
adatgyűjtés tervezése és
megvalósítása
Az adatok kiértékelése,
nyilvánosságra hozatala
Települési komplex havária terv
készítése

Felelős
Önkormányzat- Békés Megyei
Kormányhivatal
Népegészségügyi Főosztály
Önkormányzat-Közútkezelő
KHT.
Békés Megyei Kormányhivatal
Népegészségügyi Főosztály
Önkormányzat-szakhatóságok-intézményekgazdálkodó szervezetek-civil
szervezetek
Önkormányzat-civil
szervezetek-iskolák

Határidő
Évente egy alkalommal

Önkormányzat

2021

Önkormányzat

2021

Évente egy alkalommal
Évente egy alkalommal
2021

2021
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7.2 A holtágak megfelelő üzemelési és hasznosítási feladatai
A holtágak a város meghatározó környezeti elemei. A holtágak üzemelésének, hasznosításának
feladatait az önkormányzatnak a holtágak kezelőivel és hasznosítóival közösen kell megoldani. A
holtágak üzemeltetési szabályzata 1993-ban készült. Fontos volna egy egységes szemléletű és
átfogó holtág rehabilitációs terv elkészítésére, a szükséges feladatok meghatározásával.
A feladatok és azok ütemezése:
Feladat
A
holtágak
komplex
rehabilitációs és fejlesztési
terveinek elkészítése
Az önkormányzati holtágak
vízminőségének
folyamatos
kontrolálása
Az önkormányzati
holtágak
vízfrissítésének a biztosítása

Felelős
Önkormányzatkezelők-hasznosítók

Határidő
2020.

Önkormányzat

Évente egy
alkalommal

Önkormányzat

Szükség szerint

Az önkormányzati tulajdonú
holtágak
iszaptalanítása,
hínártalanítása, partrendezés

Önkormányzatkezelők-hasznosítók

Szükség szerint

7.3 Az árvízi biztonság javítása
A Hármas-Körös közelsége potenciális árvízi veszélyeztetettséget jelent a város számára. A
talajadottságokból adódóan az árhullámok időszakában árvízi jelenségek még a belterületen is
előfordulhatnak (fakadóvíz, buzgár). A fentiek alapján rendkívül fontos az árvízvédelmi műszaki
létesítmények biztonságának folyamatos biztosítása, javítása.
A feladatok és azok ütemezése:
Feladat
Hármas-Körös árvízvédelmi
létesítményeinek folyamatos
ellenőrzése, fenntartása,
javítása
A töltés előterek biztosítása

Felelős
Magyar államKÖVIZIG

ÖnkormányzatKÖVIZIG

Határidő
folyamatos

folyamatos
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Az árvízvédelmi töltések
holtág keresztezéseinek
fokozott ellenőrzése,
felügyelet

KÖVIZIG

A Hármas-Körös
hullámterében a lefolyást
gátló növényzet eltávolítása

KÖVIZIG-KörösMaros Nemzeti Park
Igazgatóság

folyamatos

folyamatos

7.4 A jó minőségű ivóvíz biztosítása
Gyomaendrőd város ivóvízellátása a Közép Békési Regionális Vízműrendszer mezőberényi ágáról
történik.
2016-ban lezárult a Békés megyei ivóvízminőség-javító program, így településünkön is minden
szabványnak megfelel a fogyasztható ivóvóvíz.

7.5 A belterületi csapadékvíz-elvezető rendszer korszerűsítése
A város területén a csapadékvíz gyűjtése és elvezetése elválasztó rendszerben történik,
összességében működőképes. Vannak azonban olyan műszaki-üzemeltetési problémák, amelyek
nagycsapadékos időszakban gondot jelentenek, ekkor nem biztosított a csapadékvíz gyors
elvezetése.
A külterületeken a belvízelvezetőcsatornák nem megfelelő fenntartása, karbantartása okoz
problémát.
A feladat és azok ütemezése
Feladat
A csapadékvíz elvezető művek felmérése
(térinformatikai feld.)

Felelős
Önkormányzat

Határidő
2020

A csapadékvíz elvezető művek folyamatos
fenntartása, karbantartása, felújítása
A csapadékvíz tárolására szolgáló záportározók
iszapkotrása

Önkormányzattelektulajdonosok
Önkormányzat

Folyamatos

A külterületi csatornák folyamatos fenntartása,
karbantartása

ÖnkormányzatföldtulajdonosokVízgazdálkodási
társulat

Folyamatos

2021
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7.6 Az allergén gyomok terjedésének visszaszorítása
Gyomaendrőd város belterületén és főleg a külterületeken is egyre jobban elterjednek az allergiát
okozó növényfajok. Legelterjedtebb növényfaj a parlagfű (Ambrosia elatior). A város
önkormányzata alkalmazza a 221/2008. (VIII.30.) Korm. rendeletben foglaltakat. Sajnos vannak
olyan telektulajdonosok, akik nem veszok figyelembe a rendeletet, illetve az allergén gyomok
által okozott komoly egészségügyi problémákat. Ezen esetekben az önkormányzatnak
hatékonyabban kellene érvényesíteni a rendeletben megfogalmazottakat, szükség esetén a
bírságolás eszközét is alkalmazva.
A feladat és azok ütemezése:
Feladat
A 23/1998. (X. 6.)
rendelet
betartásának
fokozott ellenőrzése
Pollenvizsgálat
Az allergén fafajok
kivágása a belterületi
zöldterületeken

Felelős
Önkormányzat

Határidő
Folyamatos

Békés Megyei
Kormányhivatal
Népegészségügyi
Főosztály
Önkormányzat

Évente egy
alkalommal

Folyamatos

7.7 A települési hulladékgazdálkodási program megvalósítása
Gyomaendrőd város nagyon sokat tett a korszerű hulladékgazdálkodás bevezetése terén.
Gesztorságával megvalósultak a térségi hulladékgazdálkodási rendszer alapművei. Megépült és
működik a korszerű regionális hulladékkezelőmű, Szarvason megépült és üzemel a
hulladékátrakó állomás. Gyomaendrődön megépült a hulladék udvar, 16 helyen kialakításra
került a hulladékgyűjtő sziget, megkezdődött a szelektív hulladékgyűjtés. A
hulladékgazdálkodási törvényből eredően azonban még sok feladatot kell megoldani a városba.
A feladatok és azok ütemezése:
Feladat
Zöldhulladékok gyűjtési
rendszerének kialakítása
(zöldkuka)
A zöldhulladék gyűjtő
edényzet p.ü. forrása
pályázat megvalósult

Felelős
Önkormányzat-Gyomaközszolg
Kommunális Közszolgáltató
Nonprofit Kft.
Önkormányzat-Gyomaközszolg
Kommunális Közszolgáltató
Nonprofit Kft.

Határidő
2017-ben pályázati
forrásból megtörtént
2017-ben
megtörtént
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7.8 A település zöldfelületeinek fejlesztése
A város zöldfelületekkel jól ellátott. A holtágak menti erdők, a ligetek, a parkok alkotják a
zöldfelületek nagyobb részét. A belterületi parkok szépen gondozottak, bár az intenzíven kezelt
területek aránya nagyobb is lehetne.
Feladatok és azok ütemezése:
Feladat
A városi zöldfelületek, parkok, ligetek
folyamatos ápolása, gondozása
A belterületi intenzíven kezelt parkok számának
növelése
A belterületen található allergén fafajok
kiváltása
A ligetekben található kiöregedett,
balesetveszélyes faegyedek kivágása és pótlása

Felelős
ÖnkormányzatZöldpark
Gyomaendrőd Nonprofit Kft.
ÖnkormányzatZöldpark
Gyomaendrőd Nonprofit Kft.
Önkormányzat- Zöldpark
Gyomaendrőd Nonprofit Kft.
Zöldpark Gyomaendrőd
Nonprofit Kft.

Határidő
Folyamatos
Folyamatos
Folyamatos
Folyamatos

7.9 A település közlekedésének fejlesztése
A város úthálózatának 90 %-a szilárd burkolatú. Fontos feladat a még burkolatlan utak szilárd
burkolattal való ellátása. A városon keresztülhaladó átmenő forgalom komoly levegő- és
zajterheléssel jár. Szükséges volna közép, illetve hosszabb távon a várost D-i irányban elkerülő
útvonal kiépítése. A városon belüli parkolási gondok főleg a belvárosban és a főközlekedési utak
mentén okoznak problémát.
Az utak műszaki kialakításánál a padkák hiánya sok környezeti terhelés okozója (sárfelhordás,
porterhelés).
A város közlekedés-struktúrájában jelentős a kerékpáros közlekedés. A 46-os számú
másodrendű főút belterületi szakasza mellett, a Losonczy utca és a Kodály Zoltán utca között
kerékpárút került kiépítésre. A biztonságos közlekedés érdekében szükséges további
kerékpárutak kialakítása.
Feladatok és azok ütemezése:
Feladat
A belterületi szilárd burkolatú
utak kialakításának folytatása

Felelős
Önkormányzat

Határidő
Folyamatos

A várost elkerülő főközlekedési
útvonal kialakítása

M.Á.-Közútkezelő Kht.

2020
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A belvárosi parkolóhelyek
bővítése a főbb közlekedési utak
és boltok mentén
A kerékpárutak további bővítése
a főközlekedési útvonalak
mentén
A tömegközlekedési járműpark
korszerűsítése
A Hunyai összekötőútvonal
kiépítése
A városi főközlekedési utak
felújítása, padkával való ellátása

Önkormányzat

Folyamatos

Önkormányzat

Folyamatos

Üzemeltető

Folyamatos

Önkormányzatok

2020

Közútkezelő Kht.

Folyamatos

7.10 Az energiafelhasználásból származó környezeti terhelések csökkentése
A város energiaellátása terén meghatározó energiaforrás a földgáz és az elektromos energia.
Sajnos még nem kezdődtek meg az új, alternatív energiaforrások használata. A város jelentős
geotermikus energia készlettel rendelkezik, melynek hasznosítása nem optimális.
Feladatok és azok ütemezése:
Feladat
Fokozottabb tájékoztatás az alternatív
energiaforrások használatáról, lehetőségeiről
A rendelkezésre álló geotermikus energia
felhasználásának szorgalmazása

Felelős
Önkormányzat

Határidő
Folyamatos

Önkormányzat

Folyamatos

7.11 Környezetbiztonsági információs rendszer kiépítése
A város életében megtalálhatók azok a veszélyforrások (árvíz, belvíz, ipari, mezőgazdasági
szennyezések, közúti haváriák, vízminőség problémák), amelyek veszélyeztetik a környezetet az
itt élő embereket.
A problémakör feltárása már részben megtörtént, rendelkezésre állnak azon üzemelési és
beavatkozási tervek, amelyekkel megelőzhetők a havária helyzetek, illetve meghatározásra
kerültek a szükséges intézkedések. Szükséges ennek kompletté tétele és korszerűsítése.
A környezetbiztonság komplex rendszere:
•

Környezeti terhelések komplex monitoring hálózatának kialakítása (talaj, levegő, zaj,
felszíni vizek, felszín alatti vizek). Ütemezés az előző fejezetekben meghatározva.

•

A környezeti információs rendszer kialakítása. Ütemezés az előző fejezetekben
meghatározva.
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•
•

A bekövetkezett károk elhárítására, megszüntetésére mozgósítási terv készítése.
A feladatok megvalósítására egy koordinációs bizottság kialakítása 2017 -ben.

7.12 Környezeti nevelési program készítése
A környezeti nevelés jelenleg még nem átfogóan és szervezetten valósul meg. A lakosság
tájékoztatása, informálása és meggyőzése még nem teljes körű. Mindezek megváltoztatására,
fejlesztésére szükséges volna egy városi szintű környezeti nevelési és tájékoztatási programot
elkészíteni a 2018-as évben. A program a város széles rétegeinek bevonásával kell, hogy
elkészüljön.

8. A PROGRAM MEGVALÓSÍTÁSÁT SEGÍTŐ MÓDSZEREK
8.1 Fórumok, partnerségi kapcsolatok
A helyi fenntartható fejlődés megvalósításának alapjai:
1.
2.
3.
4.

A lakosság bevonása a döntési folyamatokba és az érdekegyeztetési folyamatokba.
A helyi kezdeményezések, lehetőségek és szerveződések támogatása.
Mozgósító erejű, nyitott és előremutató településpolitika folytatása.
A település külső képét és az ott-tartózkodás minőségi feltételeit folyamatosan javító
törekvések (kultúra, szabadidő, pihenés).
5. Aktív részvétel a fenntartható fejlődés regionális akcióiban.
6. Állandó kommunikáció és összhang a település és a gazdálkodók között.
7. Összhang a településfejlesztési politika és a finanszírozási lehetőségek között.
8. A munkanélküliek tartós részvételének biztosítása a gazdasági folyamatokban.
9. A közösség példamutató, környezetkímélő magatartása.
10. A környezeti szabályok-előírások körültekintő alkalmazása.
11. A környezeti állapot, és intézkedési terv folyamatos aktualizálása.

8.2 SWOT elemzés
A célkitűzések megalapozásához a település három pillérének, azaz a környezeti, társadalmi és
gazdasági állapotának értékelése alapján szükséges meghatározni a főbb fejlődési, fejlesztési
irányokat. Ennek elemzési módszere az ún. SWOT analízis, amely a belső és külső tényezők
alapján vizsgálja az adott állapotot és meghatározza a kitörési irányokat, lehetséges
fenyegetéseket.
S - erősségek (strengths): belső tényezők: pozitív dolgok, amik jól működnek és lehet rá befolyás,
hogy még jobban működjenek.
W - gyengeségek (weaknesses): belső tényezők: olyan dolgok, amik nem jól működnek, de lehet
rá befolyás, hogy jobb legyen.
O - lehetőségek (opportunities: külső tényezők: olyan adottságok, amelyeket nem tudunk
befolyásolni, de kedvezőek, és rájuk építve kihasználhatjuk az erősségeinket.
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T - fenyegetések (threats): külső tényezők: olyan korlátok, negatív tényezők, amelyeket nem
tudunk befolyásolni, és csökkentik a siker esélyeit, kockázatot is jelentenek.
Az erősségek és a gyengeségek a belső állapotot jellemzik, míg a lehetőségek és a veszélyek a
külső körülményeket.
Társadalom

•
•
•
•
•

Erőségek
aktív civil szféra
megfelelő alapképzés és
egészségügyi ellátás
együttműködési készség a
lakosság részéről
évenként tartott közösségi
rendezvények
kialakult kistérségi szintű
együttműködés

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Környezet

• településszerkezet és az
utcakép kisvárosias jellege
• tanyák jelenléte
• települési építészeti értékek
jelenléte
• az infrastrukturális
ellátottság közül a víz, gáz
(belterületen), és villamos
energiaellátás- megfelelő
• környezettudatosság iránti
érdeklődés, fogékonyság
• jó levegőminőség, termelő és
szolgáltató szektor
környezetterhelése alacsony
• a talajok szennyezettsége
csekély
• szelektív hulladékgyűjtési

•
•
•

Gyengeségek
kevés helyi rendezvény
kevés új munkahely
elvándorlási ráta növekedése,
fiatalok elköltözése
csökkenő gyermeklétszám
elöregedő lakosság
magas halálozási arány
életszínvonal romlása, alacsony
jövedelemszint
családok létbizonytalansága,
elszegényedése
segélyezésre szorulók növekvő
száma
szociális problémák jelenléte
szennyvízelvezetés részleges
kiépítettsége, emiatt a felszín
alatti vizek szennyeződése
bel és külterületi utak romlása
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•
Gazdaság

•
•
•
•
•
•
•

•

•
•

Társadalom

•
•
•

•
•

Környezet

•
•

lehetőség
a holtágak és a Hármas-körös
közelsége
falusi turizmus jelenléte
szántóföldi termesztés
jellegzetes helyi termények
termesztése
állattartás hagyományai
családi vegyes gazdaságok
megléte
környezetkímélő
gazdálkodási formák
jelenléte
alternatív energiaforráslehetősége, rendelkezésre
állása
rendelkezésre álló helyi és
térségi idegenforgalmi
potenciál
ingázásra hajlandó
munkavállalók
vállalkozói kedv növekedése

Lehetőségek
együttműködésben rejlő
hatások felismerése
civil szervezetek szerepének
növekedése
globalizálódó világban a helyi
értékek és identitástudat
erősödése
tendencia az esztétika, szép
környezet iránti igény
növekedése
rekreáció, szabadidő hasznos
eltöltésének igénye
tanyai turizmus fellendülése
ökoturizmus, aktív, falusi,
horgász, kulturális turizmus
népszerűségének
növekedése, politikai
támogatottsága

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

kevés magas szakképzettségű
munkavállaló
korszerű termelési ismeretek,
szaktudás hiánya
kevés innovatív vállalkozás,
csekély befektetői érdeklődés
termelők kiszolgáltatottsága,
csekély szövetkezési hajlandóság
piaci, gazdasági információk
hiánya,
általános tájékozatlanság az EU-s
követelményeket illetően
többnyire elavult mezőgazdasági
géppark
kevés a minősített falusi
szálláshely
kistérségi turizmus (pl.
rendezvények)
összehangolásának hiányosságai,
térségmarketing hiánya
erdőterületek alacsony aránya
Veszélyek
időnként magas talajvízszint,
belvízveszély,
ugyanakkor száraz, vízhiányos
területek, elsivatagosodás
veszélye
a vízbázis területe felszíni
szennyeződésre érzékeny

felaprózott birtokstruktúra,
rendezetlen földtulajdonviszonyok,
eszköz- és tőkehiány
felvásárlók piaci uralma
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•
•
•

Gazdaság

•
•
•
•

•

•
•
•

fenntartható fejlődés
eszméjének terjedése
rendelkezésre álló uniós és
hazai pályázati
forráslehetőségek
informatika fejlesztése,
erősödése
falusi turizmus jelenléte
jelentős méretű
mezőgazdaság
családi vegyes gazdaságok
megléte
környezetkímélő
gazdálkodási formák
jelenléte, terjedése
alternatív energiaforráslehetőségek rendelkezésre
állása
rendelkezésre álló helyi és
térségi idegenforgalmi
potenciál
munkavállalók
vállalkozói kedv növekedése

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

megmarad
az intenzív gazdálkodás
veszélyezteti a természeti
értékeket
rossz fizetési morál
munkanélküliség növekedése
a gazdasági válság hatása sokáig
érezhető
Tradicionális szakmák elveszőben
kevés innovatív vállalkozás,
csekély befektetői érdeklődés
termelők kiszolgáltatottsága,
csekély szövetkezési hajlandóság
piaci, gazdasági információk
hiánya,
általános tájékozatlanság az EU-s
követelményeket illetően
kevés a minősített falusi
szálláshely
kistérségi turizmus (pl.
rendezvények)
összehangolásának hiányosságai,
térségmarketing hiánya
erdőterületek alacsony aránya

8.3 A tájékoztatás területei, módjai:
A város honlapján a programmal kapcsolatos információk, tervek folyamatosan megjelennek,
lehetősége van a lakosságnak is véleményezni.
A város újságában közzétehetőek a programhoz kapcsolódó fejlesztés tervek, információk.
A regionális tévében és rádiókban rendszeres a környezetvédelemhez kapcsolódó
információnyújtás, háttérbeszélgetés.
Rendszeresen fórumok tartása, ahol a város vezetése, a szakemberek tájékoztatják a lakosságot
a program aktuális kérdéseiről, kérik a lakosság véleményét a tervezett fejlesztésekhez.
Összességében a város a törvényben meghatározott értékelési, ellenőrzési feladatait
folyamatosan és az előírásoknak megfelelően elvégezte a környezetvédelmi programját illetően.
A folyamatos értékelésnek és ellenőrzésnek megfelelően szükség szerint módosította a
környezetvédelmi programban meghatározott feladatokat, és azok végrehajtásának időpontját,
készítette el a források megszerzésére pályázatait, és bocsátotta rendelkezésre a város saját
erőforrásait. Az értékeléseket és módosításokat minden esetben helyi határozattal hagyta jóvá a
város képviselő-testülete.

Gyomaendrőd Város Önkormányzata

Oldal: 140

Fenntartható fejlődés helyi programja LOCAL AGENDA 21

8.3 Oktatás, képzés
A fenntartható fejlődés megvalósítása során nélkülözhetetlen az oktatás-képzés célirányos
fejlesztése.
A fenntartható fejlődésközpontú oktatás alapelvei:
•
•
•
•
•

Komplex szemlélet, a környezeti-gazdasági-társadalmi összefüggések integratív,
rendszerszemléletű megközelítése.
Az egész életen át való tanulás-képzés igénye.
Az oktatás lényege a tudás közvetítése, de irányt kell mutatni a követendő fogyasztásiés viselkedési formák irányában is.
Nyitottság az oktatási-képzési struktúrák változatosságára.
A fenntartható fejlődés profilú iskolák tevékenységét nemzetközi tanúsítvánnyal
ismerjék el.

A közoktatási törvényben meghatározottak szerint a Nemzeti Alaptanterv által előírt
kerettantervek szerint kell az alapfokú és a középfokú iskolákban oktatni a környezeti
ismereteket és a fenntartható fejlődés alapismereteit az „Ember és természet” és a Földünk és
környezetünk” műveltségi területeken. Ezen oktatási formák szolgálnak a környezeti
szemléletformálás és ismeretszerzés alapjául.
A nemzeti környezeti nevelési stratégia sikeres megvalósításához szükséges a nevelési területek
összevont érvényesítése:
Magánélet, személyes környezet, példamutatás (család, életmód, egészségnevelés, szabadidő,
turizmus), a lokális nevelés és cselekvés színterei.
Társadalmi környezet: hagyományok tisztelete, művészetek, tudomány, vallás, termelés,
gazdaság, munkahely, önkormányzatok, civil közélet, környezeti információ, média.
Intézményes környezeti nevelés-képzés: az életkor sajátosságai, óvoda, tanóra, tantárgy, iskolai
tanórán kívüli nevelés.
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9. ÖSSZEGZÉS

Cél a fenntartható fejlődés minél gyorsabb és hatékonyabb elősegítése, mely során csökken a
meg nem újuló erőforrások felhasználása és nő a megújuló energia hasznosítás. A város gazdasági
állapota fejlődni kezd, növekszik a gazdaság termelőképessége, nő a foglalkoztatás, csökken a
munkanélküliség és ezek által növekszik az életszínvonal. A gazdasági fejlődésnek
köszönhetően növekszik a város lakossága, melynek köszönhetően az átlagéletkor csökken.
Ezzel egyidőben a lakosság tudatosan védi, óvja környezetét, nagyobb hangsúlyt helyez a
környezetvédelemre. A város vezetése és az itt élők együttműködve egy élhetőbb várost
alakítanak ki, ahol az életkörülmények, a lokális környezet az elvárt szintre emelkedik.
A fejlesztési feladatok megoldása egyrészt hosszú távúak és regionális, több települést és
ágazatot érintőek, másrést vannak olyan feladatok, amelyek rövid távúak, vagy éppen azonnal
megoldandóak.
A város fejlődése szempontjából elengedhetetlen az idegenforgalom és az ebből származó
előnyök növelése, ennek hatásait figyelembevéve kell a fejlesztéseket megtervezni,
megvalósítani. A település a rendezési tervét, az infrastrukturális fejlesztéseit ezen szempontok
figyelembevételével készítette el és valósítja meg.
Az környezeti hatások elemzésének területei:
1. A város környezeti állapotának helyzete, milyen természeti és épített környezeti
értékekkel rendelkezik, infrastrukturális ellátottsága, tisztasága, hangulata, az itt élők
életkörülményei, a városi rendezvények száma.
2. Az idegenforgalom hatása a város környezetére, fejlődésére.
A kettő szoros kölcsönhatással van egymásra, hiszen az idegenforgalom növekedése ösztönzi a
városi fejlesztéseket, de hatással is van a környezeti elemekre. Nagyon fontos, hogy a város
fejlesztései, környezeti értékeinek, szépségének fenntartása, javítása az elsődleges, hiszen a
vendég csak egy szép, tiszta, megfelelő infrastruktúrával, látnivalóval rendelkező városba szeret
pihenni. Az idegenforgalomból származó környezeti terheléseket és egyéb gondokat a várható
előnyök birtokában meg kell oldani.
Ezek a következők: megfelelő parkolási lehetőségek biztosítása, szállodai szolgáltatások
bővítése, a megfelelő ellátás biztosítása, a megnövekedett ivóvízhasználat biztosítása, a
növekvő kommunális hulladék gyűjtése és elszállítása, a megnövekedett energiaigény
biztosítása. A belvíz elvezető rendszer műszaki problémái miatt a csapadékos időszakokban
gondot jelent a csapadékvíz gyors elvezetése, a belvizek kialakulásának megakadályozása.
A természet- és környezetvédelem megvalósításában a társadalom legkülönbözőbb résztvevői
érintettek. A környezeti nevelés alanyai lehetnek nem csupán a gyerekek, hanem a felnőttek is.
Ennek megfelelően a környezeti nevelés színterei lehetnek a különböző társadalmi civil
szerveződések, az oktatási intézmények, a könyvtárak, az önkormányzatok, valamint a családok.
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Ezen egységek mindegyike jelentős szereppel bír a természet és környezetvédelemmel
kapcsolatos tudatformálás és ismeretterjesztés területén
A tervezett fejlesztések megvalósítását Gyomaendrőd város önállóan nem tudja sikeresen
megvalósítani, szükséges hozzá a kistérségi, nagyobb szakágazati összefogás és nem utolsó
sorban a hazai és Európai Uniós források megpályázása és igénybe vétele.
A város vezetése ezen nem kis feladatok megvalósítására felkészült, az eddigi sikeres
fejlesztések bizonyítják akaratukat és alkalmasságukat, illetve az is, hogy a fejlesztési igények
folyamatosan képződnek és kerülnek megvalósításra lépésről lépésre.
A sikeres megvalósításhoz szükséges még a város lakosainak támogató, segítő hozzáállása és
aktív részvétele a megvalósításban. Csak egységes, közmegegyezésen alapuló és elfogadott
tervek alapján lehet sikeresen megoldani a városfejlesztési, környezetvédelmi feladatokat.

Felhasznált szakirodalmak:
•

Local Agenda 2017,
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•

Békés Megyei Környezet-és Természetvédelmi Kft.
LA-21 A Körös-völgyi hulladékgazdálkodási rekultivációs önkormányzati társulás
keretében tervezett felhagyott hulladéklerakók rekultivációs pályázatához és
megvalósításához

•

Békés Planum Kultúrmérnöki Kft.
Gyomaendrőd Ár és belvízvédekezési terve

•

Zsilák Zoltán úttervező
Gyomaendrőd úthálózatfejlesztési koncepciója

•

Körös-vidéki Vízügyi Igazgatóság
Gyomaendrődi holtágak holtágkezelési szabályzata

•

Útmutató a Fenntartható Fejlődés Helyi Programja elkészítéséhez

•

Europai Atelier 70 Kft., BME Kornyezetgazdasagtan Tsz.
Útmutató a Fenntartható Fejlődés Helyi Programja elkészítéséhez

•

GYÜSZTE – Gyomaendrőd Turizmusfejlesztési stratégiája (tervezet) 2014

•

Szarvas Ildikó (2013): Tervezés a helyi értékeken alapuló fenntartható turizmus jegyében
Szakdolgozat. BKF, Budapest
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18. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület
2020. február 27-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező bizottság:

Bírálóbizottságok kijelölése
Pardi László osztályvezető
Toldi Balázs polgármester
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
Szúnyog gyérítés:
A Körös-völgyi Konzorcium tagtelepülései a 2019. november 21-i ülésén döntöttek arról, hogy a korábbi évekhez
hasonlóan 2020. évben is Gyomaendrőd Város Önkormányzatát kérik fel az éves szúnyog gyérítés
megszervezésére és lebonyolítására.
Első lépésként az entomológus (szúnyog gyérítési szakértő) kiválasztása történt meg, melyre a legalacsonyabb
ajánlatot Betyó János szakértő adta, az ajánlati ára bruttó 1.450.000 Ft.
A korábbi évekhez hasonlóan ennek költsége a 11 tagtelepülés között gyérítési-területarányosan oszlik meg.
A következő lépésben a gyérítést elvégző vállalkozó kiválasztása történhet meg, mely a becsült nettó 44.000.000 Ftos bekerülési költség alapján közbeszerzési eljárással történhet meg.
Figyelembe véve a tervezett szerződések teljesítésének kezdő időpontját, rövidesen szükséges elindítani az
eljárását, melyhez Bíráló Bizottság kijelölése szükséges.
A Bíráló Bizottság tagjainak az alábbi személyeket javasoljuk.
Közbeszerzési és jogi szakértelem: Dr. Varga Imre ügyvéd
Pénzügyi szakértelem: Szilágyiné Bácsi Gabriella osztályvezető
Közbeszerzés tárgya szerinti szakértelem: a beszerzési eljárásban legalacsonyabb ajánlatot tevő entomologus,
Betyó János szakértő
Bölcsőde építés:
Önkormányzatunk a Bölcsődei férőhelyek kialakítása, bővítése című pályázati felhíváson támogatást nyert a TOP1.4.1-19-BS1-2019-00007 azonosítószámú, „Tipegő Kert Bölcsőde építése Gyomaendrődön” című projektjével.
Az új építésű bölcsőde a Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás fenntartásában,
a Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda intézményegységeként kerülne kialakításra. Az
önkormányzati tulajdonban álló építési telek Gyomaendrőd jól frekventált részén, a központhoz közeli városrészen
helyezkedik el, a Kőrösi Csoma Sándor u. 1. szám alatt. Az ingatlan teljes közműellátottsággal rendelkezik, szilárd
útburkolatról megközelíthető. A telek 1162 m2 , a játszóudvar 471 m2 nagyságú. Az épület hasznos alapterülete
összesen: 339,79 m2
A gépkocsival érkezők számára 8+1 állásos parkoló megépítését terveztük a telken kívül, melyből egy állás
akadálymentes, illetve a szülők és dolgozók részére kialakított kerékpártároló a telken belül.
A bölcsőde nevelési-gondozási egységeit a földszinten alakítjuk ki, egyéb helyiségeit közvetlen belső kapcsolattal
pedig az emeleti részen.
Két csoportszoba kialakításával 28 férőhelyes bölcsőde építése valósul meg, csoportonként maximum 14 fővel, a
gyermekek életkorától függően.
Mindkét gyerekszobának lesz közvetlen fedett terasz és kerti kapcsolata, a teraszról elérhetően egy kerti mosdó, és
egy zárt kerti játéktároló helyiség került megtervezésre.
A pályázat összesen 219.999.998 Ft támogatásban részesült, az elfogadott támogatási intenzitás 100 %.
A Támogatási Szerződés megkötése folyamatban van.
A projekt építési munkáinak bruttó értéke 181.322.756 Ft, mely miatt a kivitelező kiválasztása közbeszerzési eljárás
formájában történhet meg, melyhez Bíráló Bizottság kijelölése szükséges.
Az eljárást lefolytató közbeszerzési szakértő kiválasztására vonatkozó beszerzési eljárásban Dr. Szathmári Péter
nyújtotta a legkedvezőbb ajánlatot.
A Bíráló Bizottság tagjainak így az alábbi személyeket javasoljuk.
Közbeszerzési és jogi szakértelem: Dr. Szathmári Péter FAKSZ
Pénzügyi szakértelem: Szilágyiné Bácsi Gabriella osztályvezető
Közbeszerzés tárgya szerinti szakértelem: a Pardi László osztályvezető
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására, a döntés meghozatalára!
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Döntéshozói vélemények
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és
Közbeszerzési Bizottság

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

1. döntési javaslat
"Szúnyog gyérítés"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Közbeszerzés
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete „Szúnyog gyérítési feladatok elvégzése 2020. évben a
Körös-völgyi Konzorcium tagtelepülései részére” tárgyban közbeszerzési eljárást kíván lefolytatni. A közbeszerzési
eljárás teljes körű lebonyolítására megbízza: Dr. Varga Imre felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadót.
A Bíráló Bizottság tagjainak az alábbi személyeket jelöli meg:
Közbeszerzési és jogi szakértelem: Dr. Varga Imre
Pénzügyi szakértelem: Szilágyiné Bácsi Gabriella
Közbeszerzés tárgya szerinti szakértelem: Betyó János
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
Felelős: Toldi Balázs
Hivatali felelős: Pardi László
2. döntési javaslat
"Bölcsőde építés"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Közbeszerzés
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete „Tipegő Kert Bölcsőde építése Gyomaendrődön”
tárgyban közbeszerzési eljárást kíván lefolytatni. A közbeszerzési eljárás teljes körű lebonyolítására megbízza: Dr
Szathmári Péter felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadót.
A Bíráló Bizottság tagjainak az alábbi személyeket jelöli meg:
Közbeszerzési és jogi szakértelem: Dr Szathmári Péter
Pénzügyi szakértelem: Szilágyiné Bácsi Gabriella
Közbeszerzés tárgya szerinti szakértelem: Pardi László
Határidők, felelősök:
Határidő: 2020. 02. 13.
Felelős: Toldi Balázs
Hivatali felelős: Pardi László
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19. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület
2020. február 27-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező bizottság:

Székhelyhasználat jóváhagyása
Dr. Csordás Ádám
Toldi Balázs polgármester
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
A Magyar Fürdővárosok Szövetsége Egyesület (a továbbiakban: Egyesület) a 2019. december 12. napján tartott
tisztújító Közgyűlésén az Egyesület elnökének Toldi Balázst, Gyomaendrőd város polgármesterét választotta meg.
Az Egyesület alapszabályát a vezető tisztségviselő személyének megváltozása miatt az 1. § (2) bekezdésében („az
Egyesület székhelye”) módosítani szükséges.
Az Egyesület korábbi gyakorlatának megfelelően, az Egyesület mindig az Egyesület elnökét adó fürdőváros
Önkormányzatának székhelyét használja.
Ahhoz, hogy az Egyesület Gyomaendrőd Város Önkormányzat székhelyét, mint az Egyesület székhelyét
használhassa, a Képviselő-testület jóváhagyása szükséges.
Kérem a tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés és a határozati javaslat elfogadására.
Döntéshozói vélemények
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és
Esélyegyenlőségi Bizottság

A Bizottság javasolja a határozati javaslat
elfogadását.

Döntési javaslat
"Székhelyhasználat jóváhagyása"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Testületi ügyek
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárulását adja ahhoz, hogy a Magyar
Fürdővárosok Szövetsége Egyesület az 5500 Gyomaendrőd Selyem út 124. szám alatti ingatlant székhelyeként
bejegyeztesse.
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
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20. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület
2020. február 27-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező bizottság:

Polgármester 2020. évi szabadságolási ütemterve
Hoffmanné Szabó Gabriella
Toldi Balázs polgármester
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény (továbbiakban: Kttv.) 225/C. §-a szabályozza a
főállású polgármester szabadságát a következők szerint:
„225/C. § (1) A főállású polgármester évi huszonöt munkanap alapszabadságra és tizennégy nap munkanap
pótszabadságra jogosult.
(2) A polgármester előterjesztésére a képviselő-testület minden év február 28-ig jóváhagyja a polgármester
szabadságának ütemezését. A szabadságot az ütemezésben foglaltaknak megfelelően kell kiadni, valamint igénybe
venni. A polgármester a szabadság igénybevételéről a képviselő-testületet a következő ülésen tájékoztatja. A
polgármester a szabadságot az ütemezéstől eltérően csak előre nem látható, rendkívüli esetben, vagy az
igénybevételt megelőzően legkésőbb tizenöt nappal megtett előzetes bejelentést követően veheti igénybe.
(3) Minden év január 31-ig a jegyző által vezetett nyilvántartás alapján meg kell állapítani a polgármester előző
évben igénybe vett szabadságának mértékét, és a ki nem adott szabadságot a tárgyévi szabadsághoz hozzá kell
számítani.
(4) A polgármesternek a szabadságot az esedékesség évében, de legkésőbb a következő év március 31-ig kell
igénybe venni vagy kiadni.”
A fentiekre hivatkozva a 2020. évre megállapított szabadság Toldi Balázs polgármester részére:
Alapszabadság
Pótszabadság
Előző évről áthozott
2020. évre megállapított szabadság
Hónap
Január
Február
Március
Április
Május
Június
Július
Augusztus
Szeptember
Október
December
Összesen

25 nap
14 nap
0 nap
39 nap

Tervezett szabadság napok (tól-ig)
2020. február 11, 26
2020. március 9-11, 30-31
2020. április 6-9
2020. május 4-8; 21-22
2020. június 22-26
2020. július 8-10
2020. augusztus 3-7
2020. szeptember 7-8
2020. október 21-22
2020. december 22, 28-30

Napok
2
5
4
7
5
3
5
2
2
4
39

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

A bizottság az előterjesztést megtárgyalta és a
javaslat szerint elfogadta.

Döntési javaslat
"Polgármester 2020. évi szabadságolási ütemterve"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Személyzeti ügyek
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A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Toldi Balázs polgármester 2020. évre vonatkozó
szabadságolási ütemtervét az alábbiak szerint fogadja el:
Hónap
Január
Február
Március
Április
Május
Június
Július
Augusztus
Szeptember
Október
December
Összesen

Tervezett szabadság napok (tól-ig)
2020. február 11, 26
2020. március 9-11, 30-31
2020. április 6-9
2020. május 4-8; 21-22
2020. június 22-26
2020. július 8-10
2020. augusztus 3-7
2020. szeptember 7-8
2020. október 21-22
2020. december 22, 28-30

Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
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Napok
2
5
4
7
5
3
5
2
2
4
39

21. napirendi pont
21. NAPIRENDI PONT
A Képviselő-testület
2020. február 27-i ülésére
Tárgy:

Bejelentések
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