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Kérem, hogy a véleményező egyeztetésen részt venni szíveskedjen.
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Szujó Zsolt sk.
Bizottsági elnök

ELŐTERJESZTÉSEK

Gyomaendrőd Város Önkormányzata
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági
Bizottság
2020. augusztus 17.
napján tartandó rendes üléséhez

1. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
2020. augusztus 17-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező bizottság:

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

Tisztelt Képviselő-testület!
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 2018. január
1-től hatályos rendelkezése alapján, az önkormányzat illetékességi területén lévő ingatlanon elhelyezett, a
településkép védelméről szóló törvény szerinti reklámhordozókra 2018. január 1-től kivetette az építményadót.
Magyarország 2021. évi központi költségvetésének megalapozásáról szóló 2020. évi LXXVI. törvény 4. § (1)
bekezdés 1-5 pontja és (2) bekezdés 1. pontja hatályon kívül helyezte a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény
reklámhordozók adójával kapcsolatos rendelkezéseit. A helyi adókról szóló törvény hivatkozott rendelkezései 2020.
július 15. napjától hatálytalanok.
Fentieknek megfelelően a Képviselő-testületnek is szükséges a helyi adókról szóló önkormányzati rendeletét
módosítani, a reklámhordozók utáni építményadójáról szóló rendelkezéseit hatályon kívül helyezni.
A szabályozás várható következményei, előzetes hatásvizsgálat:
1. Társadalmi hatás: A rendeletnek társadalmi hatása nincs.
2. Gazdasági, költségvetési hatás: A reklámhordozók utáni építményadó 2020. július 15. napjától lett hatályon kívül
helyezve. Az adónem évközi megszűnése miatt a 2020. évre kivetett adó időarányos részét is törölni kell. Ez 2020.
évben 1.189.439 Ft, majd 2021. évtől évi 2.560.000 Ft adóbevétel kiesést eredményez önkormányzatunknak.
3. Környezeti és egészségi hatások: A rendeletnek környezeti, egészségi hatása nincs.
4. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások: Az adóhatóság adminisztratív terhei kis mértékben csökkenhetnek.
5. Jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei: A rendelet
megalkotásának elmaradása esetén a helyi adórendeletünk nem felelne meg a magasabb szintű jogszabályoknak,
olyan szabályozást tartalmazna, ami ellentétes lenne a magasabb szintű jogszabállyal.
6. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek: A szükséges
személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek rendelkezésre állnak.
A rendelet-tervezet indokolása:
1. § - A helyi adókról szóló önkormányzati rendelet reklámhordozók utáni építményadójáról szóló rendelkezéseinek
hatályon kívül helyezése.
2. § - Hatályba léptető rendelkezés.
Döntéshozói vélemények
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
Döntési javaslat
"A helyi adókról szóló 30/2011. (XI. 4.) önkormányzati rendelet módosítása"
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Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Adóügyek
A Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzata Képviselő-testületének Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági
Bizottsága javasolja a képviselő-testületnek a helyi adókról szóló önkormányzati rendelet módosítását az alábbi
rendelet-tervezet szerint:
Gyomaendrőd Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
………/......... (……….) önkormányzati rendelete
a helyi adókról szóló 30/2011. (XI. 4.) önkormányzati rendelet módosításáról
TERVEZET
Gyomaendrőd Város Önkormányzata a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 1. § (1) bekezdésében kapott
felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvénye 32. cikkének (1) bekezdés a) pontjában meghatározott
feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § (1)Hatályát veszti a helyi adókról szóló 30/2011. (XI. 4.) önkormányzati rendelet 7. § (4) bekezdése.
(2) Hatályát veszti a helyi adókról szóló 30/2011. (XI. 4.) önkormányzati rendelet 5. § (1) bekezdésében az „és a
11/A. §-ában meghatározott reklámhordozó” szövegrész.
2. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a hatályba lépését követő napon hatályát veszti.
Gyomaendrőd, 2020. ...............…..
Toldi Balázs
polgármester

Pap-Szabó Katalin
jegyző

Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
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2. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
2020. augusztus 17-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező bizottság:

A kegyeleti kérdéseket szabályozó önkormányzati rendelet felülvizsgálata
(2. forduló)
Megyeri László aljegyző
Toldi Balázs polgármester
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság,
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság,
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
Az önkormányzat megalakulását követő évtizedekben alkotott helyi kitüntetéseket, a temetőket és temetkezést,
illetve később a kegyeleti kérdéseket szabályozó rendeletekben keveredtek az elismerés adományozásával, a
kegyelettel és temetéssel kapcsolatos szabályok. Az egyes rendeletekben átfedések, ismétlődések és időnként
ellentmondó, ellentétes szabályok is keletkeztek különösen akkor, amikor az egyik rendelet karbantartása során nem
gondoskodtak a kapcsolódó és párhuzamos rendelkezések módosításáról.
A fenti párhuzamosságok és a szükséges korszerűsítés érdekében 2018 decemberében már újraszabályozásra
került az önkormányzati kitüntetések és elismerések alapításának és adományozásának rendje.
A sorban most következik a kegyeleti közszolgáltatást és a köztemetők rendjét, továbbá az előterjesztés tárgyát
alkotó rendeletek felülvizsgálata.
Véleményünk szerint, annak ellenére, hogy vannak egyértelmű kapcsolódási pontok, a különböző élethelyzeteket
külön-külön kell szabályozni és azok nem keveredhetnek. Ellenkező megközelítésben már indokoltabb lenne egy
integrált rendelet, amely azonban – már csak a terjedelme miatt is – teljesen kezelhetetlen lenne.
Az egyértelmű és letisztult szabályozás érdekében ezért:
a) az önkormányzati kitüntetések és elismerések alapítását és adományozásának rendjét szabályozó rendelet csak
az elismerés nyújtásának szabályait tartalmazza, és nem rendezi az elismert személy halálát követő emlékőrzést, az
utókor kegyeleti szándékát mert azt,
b) a kegyeleti kérdéseket szabályozó önkormányzati rendelet szabályozza, itt van meghatározva, hogy ki, mikor
milyen módon részesül a közösség kegyeleti formáiban, és ha saját halottnak nyilvánítva a köztemető
díszsírhelyében kerül nyugalomra helyezve, akkor
c) a kegyeleti közszolgáltatást és a köztemetők rendjét szabályozó rendeletben lesz rendezve a díszsírhely fogalma,
elhelyezkedése és fenntartásának, gondozásának részletes kérdése.
Ennek a megközelítésnek a tükrében került a b) és c) pontban jelzett élethelyzetet szabályozó rendelet-tervezet
kidolgozásra a soron következő ülésre.
A napirend tárgya szerinti kegyeleti kérdéseket szabályozó új rendeletet az elmúlt közel 15 év tapasztalata
függvényében a következők szerint javasoljuk megalkotni.
A mindössze öt paragrafust tartalmazó rendelet először azt mondja ki, hogy kik azok, akiket javaslat esetén az
önkormányzat halottjává lehet fogadni. Ez egy viszonylag szűk kör legyen. Azok, akiket egyébként az életében már
elismert a közösség – egy publikus és helyben alkotott jogszabály alapján -, illetve azok, akik az életüket áldozták a
közért végzett munkájuk során.
Az első szakaszban kell kimondani, hogy amennyiben a hozzátartozók is így gondolják, akkor a személyt elismerő
közösség temetkezési helyének központi részén lévő díszsírhelybe temethető. Az, hogy a díszsírhely hol található, ki
finanszírozza, tartja karban, ki gondoskodik a megváltásáról és újra váltásáról, azt természetesen nem ez a rendelet,
hanem a temetkezési közszolgáltatást és a köztemetők rendjét szabályozó rendelet rendezi.
A második szakaszban kerül a döntési hatáskörnek a polgármester tisztségre történő telepítése. Az idő rövidsége, a
rugalmas és gyors eljárás igénye miatt indokolt ez, hiszen az egyértelmű szabályozottság nem is teszi szükségessé
e kérdésben a testületi döntéshozatalt.
A harmadik szakasz a saját halott temetésével kapcsolatos polgármesteri feladatokat határozza meg.
A negyedik szakasz arról rendelkezik, hogy a saját halottá nyilvánított személy temetésével kapcsolatos költségeket
az önkormányzat magára vállalja.
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Végül az utolsó szakasz a hatályba léptetésről és a korábbi rendelet hatálytalanításáról rendelkezik.
Tisztelt Képviselő-testület!
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”.
Előzetes hatásvizsgálat
1. A rendelet társadalmi, gazdasági, költségvetési hatása:
A rendelet az elismeréseket szabályozó rendelettel összhangban gondoskodik arról, hogy a helyi közösség által
elismert személyekről a halálukat követően is méltó módon megemlékezzen. Költségvetési hatása a saját halott
temetésével kapcsolatos kiadások, illetve díszsírhely adományozása esetén annak fenntartásával kapcsolatos
folyamatos költségek. Ezeket az önkormányzat az éves költségvetésének kegyeleti előirányzatai között
finanszírozza, illetve kegyeleti közszolgáltatási szerződés alapján az üzemeltető felé ellentételezi.
2. A rendelet környezeti és egészségügyi hatása: Nem ismert.
3. A rendelet adminisztratív terheket befolyásoló hatása:
Az adminisztratív tevékenység a saját halottá nyilvánítással a temetéssel és a díszsírhely kijelöléssel kapcsolatosak,
amelyek minimális mértékűek. Végzésére az önkormányzati hivatal humán erőforrása rendelkezésre áll.
4. A rendelet megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei:
A rendelet megalkotása az önkormányzat eredeti jogalkotási hatáskörében történik, ezért ennek az önként vállalt
feladatnak a megvalósulása az önkormányzat szabad belátása. Elmaradása nem okoz olyan társadalmi, közjogi
helyzetet, amely veszélyeztetné az önkormányzat kötelező feladat ellátását.
5. A rendelet alkalmazásának objektív és szubjektív feltételei: Rendelkezésre állnak.
Részletes indokolás:
1. §-hoz
Azt mondja ki, hogy kik azok, akiket javaslat esetén az önkormányzat halottjává lehet fogadni. Azok, akiket
egyébként az életében már elismert a közösség – egy publikus és helyben alkotott jogszabály alapján -, illetve azok,
akik az életüket áldozták a közért végzett munkájuk során.
Amennyiben a hozzátartozók is így gondolják, akkor a személyt elismerő közösség temetkezési helyének központi
részén lévő díszsírhelybe temethető.
2. §-hoz
A döntési hatáskört a polgármester tisztségre telepíti, mivel ez az idő rövidsége, a rugalmas és gyors eljárás igénye
miatt indokolt. Az egyértelmű szabályozottság nem is teszi szükségessé e kérdésben a testületi döntéshozatalt.
3. §-hoz
A saját halott temetésével kapcsolatos polgármesteri feladatokat határozza meg.
4. §-hoz
Arról rendelkezik, hogy a saját halottá nyilvánított személy temetésével kapcsolatos költségeket az önkormányzat
magára vállalja.
5. §-hoz
Rendelkezik a hatályba léptetésről és a korábbi rendelet hatálytalanításáról.
A fenti hatásvizsgálat és indokok alapján javaslom a rendelet megalkotását.
Döntéshozói vélemények
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
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Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
Döntési javaslat
"A kegyeleti kérdéseket szabályozó önkormányzati rendelet megalkotása"
Tervezett döntéstípus: rendelet
Tervezett ágazati besorolás: Rendelet alkotás, szabályozás
A Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testületének
…/2020. (…) önkormányzati rendelete
a kegyeleti kérdésekről
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében
meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és c) pontjaiban foglalt
feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § (1) Gyomaendrőd Város Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) saját halottjává nyilváníthatja,
amennyiben az elhunyt végakaratával vagy a temetésre köteles hozzátartozók szándékával nem ellentétes, azt az
elhunyt személyt aki:
a) Gyomaendrőd Díszpolgára vagy Gyomaendrődért Díj kitüntetettje;
b) az Önkormányzat képviselője és tisztségviselője,
c) az Önkormányzati alapítású és tulajdonú gazdálkodó szervezet munkabaleset következtében elhunyt
munkavállalója;
d) kimagasló szakmai, emberi, hivatásbeli vagy közéleti életművét az Önkormányzat az a) pontban foglalt
kitüntetésen túli, önkormányzati rendelettel alapított egyéb elismeréssel jutalmazta.
(2) Az Önkormányzat saját halottjává nyilvánított elhunyt, a temetésre köteles hozzátartozók egyetértésével, a
köztemetők e célra fenntartott díszsírhelyébe temethető.
2. § Az önkormányzat saját halottjának nyilvánításáról a polgármester dönt.
3. § (1) Az Önkormányzat saját halottjának temetéséről, és egyes kegyeleti események megszervezéséről a
polgármester gondoskodik.
(2) A polgármester az (1) bekezdésben foglalt feladatkörében:
a) a temetésre kötelezett hozzátartozóval egyeztetett módon megteszi a temetéssel kapcsolatos intézkedéseket;
b) gondoskodik a nekrológ, a temetési emlékbeszéd elkészítéséről és az elhunyt munkásságát méltató közlemény
kiadásáról, valamint a gyászlobogónak az Önkormányzat hivatali épületén történő elhelyezéséről;
4. § Az Önkormányzat saját halottja temetési költségeit az Önkormányzat magára vállalja, melynek fedezetét a
tárgyévi költségvetés Kitüntetési és Kegyeleti Alap előirányzata biztosítja.
5. § (1) Ez a rendelet 2021. január 1. napján lép hatályba.
(2) Hatályát veszti Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testületének a kegyeleti kérdésekről szóló
12/2007. (II. 26.) önkormányzati rendelete.
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
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3. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
2020. augusztus 17-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező bizottság:

A köztemetőket és a temetkezés rendjét szabályozó önkormányzati
rendelet felülvizsgálata (2. forduló)
Megyeri László aljegyző
Toldi Balázs polgármester
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság,
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság,
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (a továbbiakban: Jat) a jegyző feladatává és kötelezettségévé teszi az
önkormányzati rendeletek tartalmi felülvizsgálatának elvégzését azzal, hogy a jogalkalmazás és az utólagos
hatásvizsgálat tapasztalatait is figyelembe véve a tárgykört érintő új jogi szabályozás vagy módosítás megalkotás
kezdeményezésével az elavult, szükségtelenné vált, a jogrendszer egységébe nem illeszkedő, a szabályozási cél
sérelme nélkül egyszerűsíthető, a jogszabály címzettjei számára gyorsabb, kevésbé költséges eljárásokat
eredményező szabályozással felváltható, a normatív tartalom nélküli, tartalmilag kiüresedett vagy egyébként
alkalmazhatatlan, vagy az indokolatlanul párhuzamos vagy többszintű szabályozást megvalósító, a feladatkörébe
tartozó jogszabályi rendelkezések hatályon kívül helyezésére, illetve megfelelő módosítására kerüljön sor.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: Önkormányzat) 20 évvel ezelőtt
alkotta meg a köztemetőkről és a temetkezés rendjéről szóló 6/2000. (XI. 2.) önkormányzati rendeletét (a
továbbiakban: Ör.).
A rendeleten nemcsak az idő múlása hagyott nyomot, hanem az több olyan jogalkotási, jogszabály szerkesztési
fogyatékosságban is szenved, amely a jelenleg hatályos magasabb szintű jogszabályokkal ellentétes, vagy azokon
túlmutatva feloldhatatlan jogellenes helyzetet teremt.
A temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény (a továbbiakban: Ttv.) 41. § (3) bekezdése ad
felhatalmazást – és egyben jogalkotási kötelezettséget – a települési önkormányzatnak, hogy rendeletben
szabályozza:
a) a temető rendeltetésszerű használatához szükséges a törvényben nem szabályozott egyéb helyi, tárgyi és
infrastrukturális feltételeket;
b) a temető, ravatalozó használatának és igénybevételének szabályait;
c) a temetési hely gazdálkodási szabályait;
d) a sírhely méretezését, sírjelek alkalmazását, a kegyeleti tárgyak, növényzet elhelyezését, a sírgondozás
szabályait;
e) temetőben a kegyeleti közszolgáltatások feltételeit, a temetési hely megváltásának és újraváltásának díját, a
temető-fenntartási hozzájárulás díját, illetve a létesítmények és az üzemeltető által biztosított szolgáltatások
igénybevételének díját;
f) a temetési szolgáltatás, illetőleg a temetőben végzett egyéb vállalkozói tevékenységek ellátásának temetői rendjét.
A Jat. szabályozási elvéből és tételes rendelkezéseiből az következik, hogy az önkormányzati rendelet kizárólag
csak a felhatalmazásban adott körben tartalmazhat szabályokat és azokat viszont feltétlenül tartalmaznia kell.
Ellenkező esetben vagy túlterjeszkedik a felhatalmazás tárgykörén, vagy mulasztásos törvénysértés állapotába fog
kerülni.
A tárgyi hatályos rendeletünkről sajnos elmondható, hogy a bevezetőben elmondottaknak sok szempontból nem felel
meg, azzal ellentétes, így annak felülvizsgálata, és egy új, korszerű rendelet (a továbbiakban: ÚjÖr.) alkotása
időszerű, figyelemmel arra, hogy a több mint öt évtizede kialakított köztemetők kapacitásuk végéhez közelednek.
Fontos, hogy a temető üzemeltetése, a sírhely gazdálkodás és megváltás szabályai, a temetőgazdálkodással és
fejlesztéssel kapcsolatos üzemeltetői feladatok és az általános magatartási szabályok átgondoltak és betarthatóan
legyenek rendezettek.
Az ÚjÖr. 1. fordulós vitájára 2020. június 25-én került sor. A Képviselő-testület előzetesen állást foglalt arról, hogy a
benyújtott ÚjÖr. tervezetet alkalmasnak találja újabb vita fordulóra, azzal, hogy előtte az üzemeltetést érintő
kérdéseket tisztázni, illetve a jogszabályi kötelező egyeztetéseket le kell folytatni.
Az üzemeltetői egyeztetést 2020. július 7-én a közszolgáltatóval folytattuk le, ahol a normaszöveg pontosítása
mellett több fontos alapkérdés is tisztázódott. Ezek az alapvetések a következők voltak:
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1. A Ttv. 40. § (1) bekezdése szerint, az önkormányzat rendeletével kötelezővé tehető egyes - az üzemeltető
szakszemélyzetének és berendezésének igénybevételével történő – feladatok körét az ÚjÖr.-ben nem lehet bővíteni,
mivel annak infrastrukturális és humán feltételei jelenleg nem adottak, illetve az a jelenlegi gyakorlat szerint jól
megoldott.
2. A rendelet hatályba lépésével egyidejűleg el kell készíteni a köztemetők infrastrukturális fejlesztési koncepcióját
és sírhely gazdálkodási tervét. Ehhez fel kell tölteni a nyilvántartó szoftvert a sírhelykönyvek adataival és
következetesen élni kell a finanszírozás alapját biztosító bevételek maximalizálásával. Pontos nyilvántartással el kell
érni a sírhely újraváltási díjak beszedését, illetve a már lezárható parcellák esetén a 25 éves nyugvási idő
kezdetének lehetővé tételét.
3. A köztemetők középtávú fejlesztése keretében:
a) gondoskodni kell a temetők körbekerítéséről,
b) korszerűsíteni kell a nyilvános illemhelyeket,
c) javítani kell a közlekedési és egyéb kommunális feltételeket (hulladékgyűjtés, vízellátás stb.)
d) új, korszerű hűtőberendezések beszerzése lesz indokolt
4. Rövidtávon el kell látni a temetőket gépjármű behajtást szabályozó műszaki berendezésekkel és élni kell a
temetési szertatások idején a gépjármű forgalomnak a ravatalozó környezetében, valamint a ravatalozó és a
temetési hely közötti útvonalon történő kitiltásával.
A kegyeleti közszolgáltató (továbbiakban: Közszolgáltató) által felvetett észrevételek rendezése a benyújtott
normaszöveg-javaslatban:
a) A Közszolgáltató kérte, hogy az értelmező rendelkezések között található (korábbi):
2. pontot, az elhunyt vagy hamvak temetőn belüli szállításának díjait,
4. pontot, a gépjármű-behajtási díjat,
7. pontból a visszahantolás díját és a,
9. pont szóróparcella, illetve a
10. pont szóróparcella berendezéseinek igénybevételi díja fogalmakat ne szabályozza az ÚjÖr.
Ennek indoka, hogy ezeknek a feladatoknak az üzemeltető szakszemélyzetének és berendezésének kötelező
igénybevétele útján történő ellátására a Közszolgáltató nincs felkészülve, arra jelenleg nincs kapacitása. Ezen
feladatokat a temetkezési szolgáltatók maguk is képesek jó színvonalon ellátni.
A szóróparcella esetében egy későbbi hatálybalépést tartunk indokoltnak, figyelemmel arra, hogy ennek feltételeit
középtávon meg kell oldani a már korábban jelzett egyéb infrastrukturális fejlesztésekkel együtt.
b) A Kegyeleti közszolgáltató felvetésére kivettük a normaszövegből „A köztemetők területén belül a
személygépkocsik részére a Közszolgáltató várakozóhelyet köteles biztosítani.” szövegjavaslatot azzal, hogy ezt a
kérdést középtávon napirenden kell tartani. Az igaz, hogy alapesetben jelenleg, és a jövőben is, tilos lesz a
gépjárművel behajtás, de mivel vannak kivételek, így a gépjárműforgalom – még sorompós beléptetés esetén is –
megmarad. Ez pedig felvetheti a parkolási kérdést is, amely egybecseng a magán temetkezési szolgáltató által
felvetett negatív tapasztalatokkal is.
c) A 8. § (3) bekezdésében pontosításra kerültek a sírhelyek méret adatai.
d) A Közszolgáltató felvetette, hogy a 11. § (11) bekezdése rendelkezései (…a közvetlen veszélyt a hozzátartozó
költségére Közszolgáltató szünteti meg) végrehajtására, vagyis a sírhely helyreállítás költségének behajtására a
Közszolgáltatónak nincs eszköze, ezért az Önkormányzat térítse meg a költséget, és ez alapján hajtsa be a
hozzátartozótól. Ugyanezt a felvetést megismétli a 16. § (5) bekezdése kapcsán, ahol pedig adott esetben temetési
hely feletti rendelkezési jog jogosultjának költségére gondoskodik a felszólítás ellenére el nem szállított törmelék
elszállításáról.
Véleményünk szerint a megközelítés téves, a Közszolgáltatónak minden eszköze megvan a követelések
behajtására, az önkormányzat nem léphet be harmadik félként, mert az teljesen kusza jogi helyzetet teremtene.
Szintén jogos elvárás, hogy hathatósan járjon el a temetők rendjének fenntartása érdekében, és ha az
eredménytelen, akkor akár a költségek megelőlegezésével is gondoskodjon a rend fenntartásáról.
Az esetleges anyagi hátrányát – be nem hajtható követeléseket – az éves ellentételezési tervben kell rendezni.
e) A 11. § (12) bekezdése c) pontja kapcsán felvetette, hogy a Közszolgáltatónak nincs adata az adományozási
eljárásról ezért ne legyen feladata annak nyilvántartása.
A rendelkezés nem hagyható el, mert az önkormányzati hivatal minden díszsírhely adományozásról tájékoztatást
küld, amely alapján naprakész nyilvántartás vezethető az új térinformatikai temető nyilvántartó rendszerben.
f) A Közszolgáltató késérére pontosításra került a 14. § normaszövege.
g) A közszolgáltató álláspontja szerint a 3. § 2. pontjának és a 32. § (9) bekezdésének normaszövegét a „tényleges
kialakult gyakorlathoz kellene igazítani” mivel egyrészt „a Közszolgáltatónak nincsenek adatai az Önkormányzat
pénzügyi erőforrásairól, ezért úgy kellene megfogalmazni, hogy a tervezetet az Önkormányzat készíti el, (mint
minden koncepciót) a Közszolgáltató által készített fejlesztési javaslat alapján.”, másrészt a „Közszolgáltatóval az
Önkormányzat egyeztet a következő évi közszolgáltatási szerződésről, és szerződés kötés után annak ismeretében,
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az Önkormányzat meghatározza a kegyeleti közszolgáltatási díjakat.”
Álláspontunk szerint az eddigi gyakorlat volt rossz és a folyamatot a talpára kell állítani. Az éves sírhelygazdálkodási terv alapvetően nem pénzügyi, hanem terület és erőforrás gazdálkodási terv, amelyet csak az tud
átlátni, aki a temetőt üzemelteti, a kegyeleti közszolgáltatást ellátja. Ugyanez a helyzet a kegyeleti közszolgáltatási
díjak meghatározásának előkészítése kapcsán is, hisz ezek ismeretében lehet olyan bevételi és
költségszámításokat elvégezni, amely alapja lesz az éves költségvetésben meghatározandó ellentételezés
összegének. Szerződésmódosításra kizárólag ennek ismeretében kerülhet sor.
h) További pontosításra a rendelet-tervezet 1. melléklet c) pontjában és az 1. függelékében került sor.
A Ttv. 40. § (5) bekezdése alapján megkerestük a Fogyasztóvédők Magyarországi Egyesületét, hogy a törvényben
biztosított véleményezési jogkörükben véleményezzék az ÚjÖr.-t.
Az egyesület véleményében úgy fogalmazott, hogy „amennyiben a tervezett díjak a hasonló méretű régiós
településeken alkalmazott díjakkal összhangban vannak (tekintettel a benne foglalt szolgáltatások körére is), azokat
elfogadhatónak tartjuk.”
Megvizsgáltuk Gyomaendrőd környezetében lévő városok díjait. Sajnos az eltérő szabályozások miatt nagyon nehéz
az összehasonlítás, azonban a legfontosabb díjak szempontjából az állapítható meg, hogy azok vagy azonos
szinten állnak vagy attól mérsékeltebb mértékben kerültek megállapításra Gyomaendrődön.
Temetkezési és szolgáltatási díjak összehasonlítása (nettó forintban)
Szolgáltatás
Egyes sírhely
Kettős sírhely
Urnafülke
Urnasírhely
Gyermeksírhely
Ravatalozói díj
Halotthűtő
(naponta)

Dévaványa Kondoros
Orosháza Túrkeve Mezőtúr
7 415
15 176
22 750
17 500
34 290
12 360
30 328
NA
35 000
34 290
23 594
46 081
NA
8 750
NA
4 943
NA
14 250
17 500
25 400
4 943
NA
14 250
10 500
NA
3 090
11 961
38 100
22 500
20 500
1 236

2 185

NA

1 750

2 000

GyomaÁtlag
endrőd
19 426
14 500
27 995
29 000
26 142
16 500
15 523
10 000
9 898
10 000
19 230
20 000
1 793

2 500

Arány
74,6%
103,6%
63,1%
64,4%
101,0%
104,0%
139,5%

Szintén megkértük a magánvállalkozásban működő helyi temetkezési szolgáltató, a Sacramentum Kft. véleményét
is.
A normaszöveggel kapcsolatban érdemi észrevétele nem volt, azonban a napi működéssel kapcsolatban tett
néhány, már az előkészítők által is jelzett problémát:
1) Amíg korszerű, a mai viszonyok közötti színvonalú WC el nem készül, addig temetés kezdete előtt fél órától a
temetés végéig, lehessen használni a ravatalozóban lévő felújított WC-t.
2) A temetés ideje alatt ne lehessen behajtani gépjárművel a temető területére, illetve ne lehessen olyan helyen
parkolni, amely a temetési menet útvonalában található.
3) A fentiek miatt célszerű lenne a temetőn belüli parkolók kialakítása, hogy a behajtó járművek se véletlenszerűen
parkoljanak, hanem a kijelölt parkolóhelyen (különösen a ravatalozó környezetében)
4) Belvíz idejére elrendelt koporsós temetés tilalmának rendeleti megerősítése.
Ez utóbbi felvetés nem kivitelezhető, mivel ez a Jat. 3. §-ába ütköző lenne („A szabályozás nem lehet indokolatlanul
párhuzamos vagy többszintű.”)
A temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény végrehajtásáról szóló 145/1999. (X. 1.) Korm. rendelet
11. § (8) bekezdése rögzíti, hogy „Nem végezhető koporsós temetés azon a temetési helyen, ahol a talajvíz a
talajszint alatti 2 métert eléri. A temetési tilalmat a nyilvántartó könyvbe be kell jegyezni.” A tilalmat a jogszabály írja
elő. Ez alapján a szolgáltató köteles folyamatosan ellenőrizni a talajvíz szintet, amelyet a kormányhivatal
népegészségügyi szakigazgatási szerve ellenőriz. Amennyiben a talajvíz szint meghaladja megengedett mértéket,
akkor a jogszabály erejénél fogva beáll a temetési tilalom.
Ez ügyben a temetési tilalom beálltának hatékonyabb közhírré tétele lehet a megoldás, hogy a polgárok időben és
hitelesen értesüljenek az alapjogukat érintő korlátozásokról.
5) A ravatalozó helyiség bérleti díj tartalmának pontosítása: melyek azok a helyiségek, eszközök, amiket a bérleti
díjért igénybe lehet venni.
Ez nem jogalkotási tárgykör, ezt az üzemeltető belső szabályzatában, díjjegyzékében kell közhírré tenni. A kegyeleti
közszolgáltatási szerződés keretében kell pontosítani, hogy melyek azok a berendezési tárgyak, eszközök és
tartozékok, amelyek egy ravatalozó elengedhetetlen kellékei, melyek szükségesek a tisztességes kegyelet
megadásához.
Tisztelt Képviselő-testület!
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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”.
Előzetes hatásvizsgálat
1. A rendelet társadalmi, gazdasági, költségvetési hatása:
A rendeletnek a felhatalmazást adó törvénnyel és egyéb kapcsolódó jogszabályokkal konzisztens és koherens
szabályai szilárd alapot adnak az önkormányzat Mötv.-ben megfogalmazott kötelező feladata szakszerű és a
polgárok igényei szerinti magas szintű megvalósítására. Az egyértelmű szabályok mentén, átlátható felelősségi
viszonyokkal történő feladatellátás, világos követelmény rendszerek alapot adnak a gazdasági folyamatok
prognosztizálására, azok költség igényének pontosabb meghatározására, amely egy felelős költségvetési
gazdálkodást alapozhat meg.
2. A rendelet környezeti és egészségügyi hatása:
A jogszabályi előírásoknak megfelelő feladat ellátás megfelelő alapot nyújt a közegészségügyi követelmények
érvényesülésének. A sírhely-gazdálkodás és infrastruktúra-üzemeltetés csökkenti a környezeti hatásokat, minimális
mértékben von el termőföldet.
3. A rendelet adminisztratív terheket befolyásoló hatása:
Az adminisztratív tevékenységek automatizálással és informatikai eszközökkel történő támogatása a jelenlegi
szinten tarthatja azok terheit.
4. A rendelet megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei:
A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (a továbbiakban: Jat) a jegyző feladatává és kötelezettségévé teszi az
önkormányzati rendeletek tartalmi felülvizsgálatának elvégzését azzal, hogy a jogalkalmazás és az utólagos
hatásvizsgálat tapasztalatait is figyelembe véve a tárgykört érintő új jogi szabályozás vagy módosítás megalkotás
kezdeményezésével az elavult, szükségtelenné vált, a jogrendszer egységébe nem illeszkedő, a szabályozási cél
sérelme nélkül egyszerűsíthető, a jogszabály címzettjei számára gyorsabb, kevésbé költséges eljárásokat
eredményező szabályozással felváltható, a normatív tartalom nélküli, tartalmilag kiüresedett vagy egyébként
alkalmazhatatlan, vagy az indokolatlanul párhuzamos vagy többszintű szabályozást megvalósító, a feladatkörébe
tartozó jogszabályi rendelkezések hatályon kívül helyezésére, illetve megfelelő módosítására kerüljön sor.
A két évtizeddel ezelőtt megalkotott hatályos rendeleten nemcsak az idő múlása hagyott nyomot, hanem az több
olyan jogalkotási, jogszabály szerkesztési fogyatékosságban is szenved, amely a jelenleg hatályos magasabb szintű
jogszabályokkal ellentétes, vagy azokon túlmutatva feloldhatatlan jogellenes helyzetet teremt.
Az új szabályozás elmaradása ezt a helyzetet konzerválná.
5. A rendelet alkalmazásának objektív és szubjektív feltételei: Rendelkezésre állnak.
Részletes indokolás:
1. alcímhez
Az általános rendelkezések között rendelkezik a személyi és tárgyi hatályról, az üzemeltetés formájáról, az
üzemeltető kiválasztásának szabályrendszeréről, a tevékenység ellátásnak ellentételezéséről.
2. alcímhez
Az értelmező rendelkezések a rendeletben alkalmazott és magasabb szintű jogforrásban nem szabályozott
fogalmakat pontosítja.
3. alcímhez
A k köztemetők infrastruktúrája alcímben meghatározza a közszolgáltató ezekhez kapcsolódó feladatait.
4. alcímhez
A temetési helyek és a temetési szabályok alcímben meghatározza temetési helyek fajtáit, azok méreteit, az
elhunytak átvételére és temetésre előkészítésének szabályait.
5. alcímhez
A díszsírhelyekre vonatkozó különös szabályok alcím a díszsírhelyhez kapcsolódó jogokat és kötelezettségeket, a
sírhely gondozásának és a költségek viselésének szabályait foglalja össze.
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6. alcímhez
A temetési helyek, sírjelek fenntartására vonatkozó szabályok alcím a temetési helyek fenntartásával, azokról való
rendelkezéssel, és a hozzájuk kapcsolódó tevékenységekkel összefüggő szabályokat tartalmazza.
7. alcímhez
A sírhelygazdálkodás alcím a nevéből adódóan a közszolgáltató azon feladatait foglalja össze, amelyek a temetők
hatékony terület gazdálkodásával kapcsolatosak.
8. alcímhez
A köztemetői nyilvántartások alcím meghatározza a közszolgáltató által vezetendő nyilvántartásokat.
9. alcímhez
A temetkezési szolgáltatások, valamint az egyéb temetői szolgáltatások ellátásának rendje, összhangja alcím azokat
a szabályokat foglalja össze, amely a temetkezéssel kapcsolatos munkák szabályszerűségének üzemeltető általi
ellenőrizhetőségét, azok összehangoltságát garantálják.
10. alcímhez
A köztemetők használati rendje alcím a köztemetőket látogatókra irányadó szabályokat foglalja össze.
11. alcímhez
A kegyeleti közszolgáltatáshoz kapcsolódó díjak alcímben meghatározásra kerülnek a kegyeleti közszolgáltatási
tevékenységekhez kapcsolódó díjak fajtái, mértékei, megfizetésének módjai és egyéb kapcsolódó szabályok.
12. alcím
A záró rendelkezések alcím rendelkezik a hatálybalépésről, amely a kellő felkészülési idő miatt jövő év január elseje.
Egyes rendelkezések esetében ez további négy évvel későbbi időpont lesz, mivel az azokra való felkészülés
hosszabb időt igényel. Rendelkezik továbbá a felkészüléssel kapcsolatban a közszolgáltatóra vonatkozó
kötelezettségekről, illetve deklarálja a versenysemlegességet az EU-s normáknak való megfelelőség kimondásával.
Végül hatályon kívül helyezi a jelenleg hatályos, azonos tárgyú önkormányzati rendeletet.
A fenti indokok alapján indítványozom a tárgyi rendelet megalkotását.
Döntéshozói vélemények
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
Döntési javaslat
"A köztemetőket és a temetkezés rendjét szabályozó önkormányzati rendelet megalkotása"
Tervezett döntéstípus: rendelet
Tervezett ágazati besorolás: Rendelet alkotás, szabályozás
A Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testületének
…../2020. (….) önkormányzati rendelete
a kegyeleti közszolgáltatásról és a köztemetők rendjéről
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a temetőkről és a temetkezésekről szóló 1999. évi
XLIII. törvény 41. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazása alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló
2011. évi CLXXXIX. törvény 23. § (4) bekezdés 9. pontjában és a temetőkről és a temetkezésekről szóló 1999. évi
XLIII. törvény 16. §-ában meghatározott feladatkörében eljárva, a temetőkről és a temetkezésekről szóló 1999. évi
XLIII. törvény 40. § (5) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró fogyasztók területileg illetékes
érdekképviseleti szervei véleményének kikérésével a következőket rendeli el:
1.

Általános rendelkezések

1. § A Rendelet hatálya a Gyomaendrőd közigazgatási területén lévő működő köztemetőkben (a továbbiakban:
köztemető):
a) a kegyeleti közszolgáltatást (a továbbiakban: közszolgáltatás) végző gazdasági társaságra (a továbbiakban:
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Közszolgáltató);
b) a közszolgáltatást igénybe vevő természetes és jogi személyekre;
c) a köztemetőben vállalkozásszerűen munkát végző természetes és jogi személyekre;
d) a köztemető látogatóra terjed ki.
2. § (1) Gyomaendrőd Város Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) a köztemetők fenntartásával, tárgyi
és infrastrukturális létesítményei rendeltetésre alkalmas, és a jogszabályi előírásoknak megfelelő állapotban
tartásáról, továbbá üzemeltetéséről a Közszolgáltatóval kötött kegyeleti közszolgáltatási szerződés útján
gondoskodik. A közszolgáltatás végzésére kizárólag a Közszolgáltató jogosult.
(2) Az Önkormányzat a köztemetők fenntartására és üzemeltetésére a közbeszerzéseket szabályozó törvény
alapján olyan gazdálkodó szervezettel köt szerződést, amelynek egyedüli tagja, és amely felett, a közfeladat, illetve
a közszolgáltatás ellátásával vagy ellátásának megszervezésével összefüggő feladatára tekintettel, az ügyvezetési
jellegű feladatok ellátását illetően teljes körű ellenőrzési jogokkal rendelkezik és képes a gazdálkodó szervezet
stratégiai céljainak és fontos döntéseinek alapvető befolyásolására. Az üzemeltetést végző Közszolgáltató
megnevezését és azonosító adatait az 1. függelék tartalmazza.
(3) A közszolgáltatás a temetőkről és a temetkezésekről szóló 1999. évi XLIII. törvényben (a továbbiakban: Ttv.), a
temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény végrehajtásáról szóló 145/1999. (X. 1.) Korm.
rendeletben (a továbbiakban: Korm. rend.) meghatározott, az Önkormányzat Magyarország helyi önkormányzatairól
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 23. § (4) bekezdés 9. pontjában rögzített feladatkörébe tartozó kegyeleti feladatok
ellátását, a köztemetők és létesítményeik fenntartásával, üzemeltetésével összefüggő temetkezési szolgáltatásokat
foglalja magában és tartalmazza a Közszolgáltató által ellátott feladatok finanszírozásának kereteit is.
(4) A (3) bekezdés alapján a Közszolgáltató részére nyújtott ellentételezés az Európai Unió működéséről szóló
szerződés 106. cikke (2) bekezdésének az általános gazdasági érdekű szolgáltatások nyújtásával megbízott egyes
vállalkozások javára közszolgáltatás ellentételezése formájában nyújtott állami támogatásra való alkalmazásáról
szóló, 2011. december 20-i 2012/21/EU bizottsági határozat (a továbbiakban: 2012/21/EU bizottsági határozat)
szabályai szerint adható.
(5) A köztemetők felsorolását, azok nyitvatartási idejét, valamint az ügyfélszolgálati iroda nyitvatartási idejét a
Rendelet 1. melléklete tartalmazza.
2. Értelmező rendelkezések
3. § E Rendelet alkalmazása szempontjából:
1. díszsírhely: a köztemetők központi temetőrészében elhelyezkedő - akár koporsós, akár hamvasztásos eltemetést
biztosító - temetési hely, melyet az Önkormányzat a kegyeleti kérdéseit szabályozó rendelet szerinti személyiségek
számára biztosít;
2. éves sírhely-gazdálkodási terv: a köztemetők egészét átfogó sírhely-gazdálkodási terv, amelyet a
Közszolgáltató a temetőfejlesztési koncepcióval összhangban készít elő és az Önkormányzat hagy jóvá, amely éves
szinten bemutatja a temetési helyszükségletet;
3. halotthűtők naponkénti igénybevételi díja: az elhunyt beszállításától eltemetéséig tartó időszakra halotthűtőben
történő elhelyezéséért fizetendő díj;
4. ravatalozótermek igénybevételi díja: az elhunyt ravatalozásáért, a ravatalozó használatáért fizetendő díj;
5. sírhelynyitás és visszahantolás díja: az első temetést megelőző, valamint a sírhelynyitáshoz kapcsolódó
sírásásért és a visszahantolásáért fizetendő díj;
6. sírjel: a temetési hely megjelölésére használt különféle eszközök, építmények, tárgyak;
7. szóróparcella: a hamvak szétszórására, bemosására szolgáló temetési hely;
8. szóróparcella berendezéseinek igénybevételi díja: az elhunyt hamvainak szóróparcellában történő szórásáért
fizetendő díj;
9. temetési hely feletti rendelkezési jog: a temetési hely használatára irányuló jogosultság, amelyet a jogosult a
temetési hely megváltási és újraváltási díja ellenében szerez meg, vagy amely a jogosultat egyébként a Rendelet
szabályai szerint megilleti, és amely felöleli a jogosultnak a temetési helyre temethető személyek körének
meghatározására, ideértve a rátemetésre, exhumálásra, urnakivételre, továbbá a sírjel állítására és a temetési hely,
sírjel gondozására vonatkozó jogosítványait, továbbá ezzel összefüggésben a Rendeletben meghatározott
kötelezettségek teljesítését;
10. temetési hely megváltási díja: a temetési hely köztemetőn belüli fekvésére és a temetés módjára figyelemmel
differenciáltan meghatározott mértékű díj;
11. temetési hely újraváltási díja: a temetési hely újraváltásáért, a temetési hely köztemetőn belüli fekvésére és a
temetés módjára figyelemmel differenciáltan meghatározott mértékű díj;
12. temetkezéssel kapcsolatos egyes szolgáltatások:
12.1. a Ttv. szerinti temetkezési szolgáltatások;
12.2. egyéb temetői szolgáltatások: a köztemetőben vállalkozásszerűen nyújtott, a 12.1 pont körébe nem tartozó
szolgáltatások, így különösen a síremlékállítás, bontás, síremlék elemeinek cseréje, kiegészítőkkel való ellátása, a
vésés, betűfestés, tisztítás, temetési hely körbeterítése kőzúzalékkal (a továbbiakban együtt: síremlékekkel
kapcsolatos szolgáltatások); valamint a sírfelület beültetésével, gondozásával kapcsolatos kertészeti tevékenységek
összessége;
13. temetőfejlesztési koncepció: a köztemetők egészét átfogó sírhely-gazdálkodási terv, amelyet a Közszolgáltató
készít elő és az Önkormányzat hagy jóvá, és amely 10 éves időszakra bemutatja a temetési helyszükségletet, a
temetőbővítés lehetséges irányait, megvalósításának becsült költségeit és tervezett finanszírozását, vázolja továbbá
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a lezárt és lezárásra tervezett köztemetők kiürítésének, újranyitásának, bővítésének, újabb kegyeleti célt szolgáló
területek megvásárlásának feltételeire, finanszírozásának módjára, ütemezésére vonatkozó elképzeléseket;
14. temető-fenntartási hozzájárulás díja: köztemetőben vállalkozásszerűen munkát végzőktől megrendelt munkák
elvégzésének lehetővé tételéért fizetendő díj;
15. üzemeltetést végző Közszolgáltató által biztosított szolgáltatások: azon temetkezési szolgáltatások, melyek
esetében a Közszolgáltató szakszemélyzetének, berendezésének és létesítményének igénybevétele, a Rendelet 25.
§ (2) bekezdése szerint kötelező.
3. A köztemetők infrastruktúrája
4. § (1) A köztemetőkben az utak rendszeres karbantartása, tisztán tartása, síkosságmentesítése és a hó
eltakarítása a Közszolgáltató feladata.
(2) Az utaknak alkalmasnak kell lenniük a sírhelytáblák (továbbiakban: parcellák) megközelítésére.
(3) A köztemetőkbe gépjárművel történő be- és kihajtás rendjét, valamint a gépjárműforgalmat a köztemetők rendje,
a temetési szertartások zavartalan bonyolítása és a temetőlátogatók nyugalma érdekében a Közszolgáltató, az
általános közúti közlekedési szabályokkal összhangban, önállóan szabályozhatja.
5. § (1) A ravatalozók esztétikai megjelenésének, berendezési tárgyainak biztosítaniuk kell a méltó
kegyeletgyakorlást.
(2) A halotthűtők üzemi hőmérsékletét a Közszolgáltató technológiai utasítása szabályozza.
(3) A hűtőket hetente egyszer meg kell tisztítani és el kell végezni azoknak, a Közszolgáltató technológiai
utasításában meghatározottak szerinti, fertőtlenítését.
6. § Köztemetőkben a hulladék és a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz gyűjtéséről, elszállításáról és
kezeléséről a Közszolgáltató gondoskodik.
4. A temetési helyek és a temetési szabályok
7. § Temetési helyek a köztemetőkben, Ttv.-ben meghatározottakon túl, a következők lehetnek:
a) koporsós temetésnél díszsírhely;
b) hamvasztásos temetésnél:
ba)[1] szóróparcella; vagy
bb) díszsírhely.
8. § (1) Koporsós temetésnél az egyes sírhely méretezése szerint lehet felnőttsírhely vagy gyermeksírhely.
(2) Gyermeksírhelybe 10 éves vagy ennél fiatalabb korban elhunytak betemetése lehetséges. Meglévő
gyermeksírhelybe urna is betemethető.
(3) A köztemetőben levő sírhelyek méretei:
a) egyes felnőttsírhely: 2,60 m hosszú, 1,40 m széles, 2,00 m mély, a mélyített 2,20 m;
b) kettős sírhely: 2,60 m hosszú, 2,20 m széles, 2,00 m mély, a mélyített 2,20 m;
c) gyermeksírhely: 2,20 m hosszú, 1,50 m széles, 1,60 m mély;
d) urnasírhely: 2,20 m hosszú, 1,50 m széles, 1,0 m mély.
e) urnafülke: 30*30*30 cm
(4) A sírok egymástól való oldaltávolsága legalább 60 cm, a gyermeksíroknál pedig 50 cm. A sorok között 0,60 m - 1
m távolságot kell hagyni, kivéve az új kiképzésű fej-fej alatti sírhelytáblák sorait, ahol a sírok fejrészei között a
távolság 50 cm, a sorok között pedig 2,50 m.
9. § (1) A sírboltokban 1-16 felnőttkoporsó helyezhető el, illetve egy felnőttkoporsó helyén két gyermekkoporsó is
elhelyezhető.
(2) Sírbolt temetőn belüli elhelyezését a Közszolgáltató jelöli ki, amennyiben az építtető a sírbolt helyét megváltotta,
vagy az építkezéshez a temetési hely feletti rendelkezési jog jogosultja egyébként hozzájárult.
(3) Urnasírba, urnasírboltba, a temetési hely feletti rendelkezési jog jogosultjának döntése szerint, legfeljebb 4 urna
helyezhető el, és az ikresíthető.
(4) A koporsós temetésre szolgáló temetési helyre, a temető fekvése szerint illetékes népegészségügyi
feladatkörében eljáró járási hivatal által kiadott, sírnyitási engedéllyel további legfeljebb egy elhalt, és két 25 évnél
régebbi holttestmaradvány temethető rá.
10. § (1) Az elhunyt átvétele a köztemetők halottasházaiban csak a Ttv. által előírt szállítási okmányok alapján
lehetséges. Az átvétel során az azonosítócédulákon szereplő adatoknak a megrendelés és a halottvizsgálati
okmányok adataival egyezniük kell. Az átvétel tényét és időpontját az elhunytat a Közszolgáltató részére átadó által
kiállított kísérőiratokon igazolni kell.
(2) A halott átvevőjének a tételes átvételt követően a halottátvételi naplóban kell rögzítenie az átvétel időpontját, a
halott teljes nevét, azt, hogy honnan szállították be az elhunytat, és a beszállítást végző vállalkozó nevét.
(3) Amennyiben az átvételnél megállapítást nyer, hogy a halotton ékszer, nemesfémből vagy drágakőből készült
tárgy van, azokat a testről el kell távolítani, és ennek tényét jegyzőkönyvben kell rögzíteni. A halotton levő nemesfém
ékszereket az eltemettető vagy meghatalmazottja számára elismervény ellenében kell kiszolgáltatni. Az elhunytat
ékszerrel eltemetni nem szabad.
(4) A köztemetők halotthűtőibe az elhunytak csak az azonosítást és a szabályszerű átadás-átvételt követően
kerülhetnek. A hűtés során gondoskodni kell arról, hogy a ravatalozásig, hamvasztásig, illetve az eltemetésig az
elhunyt megfelelő azonosítása minden kétséget kizáróan biztosítható legyen. A holttest hűtéséről a halotthűtő
berendezésben az eltemetésig folyamatosan gondoskodni kell.
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5. A díszsírhelyekre vonatkozó különös szabályok
11. § (1) Az Önkormányzat által adományozott díszsírhely feletti rendelkezési jog gyakorlására és a díszsírhellyel
kapcsolatos rendelkezések végrehajtásának ellenőrzésére a polgármester (a továbbiakban: adományozó) jogosult.
(2) Díszsírhely adományozása az elhunyt betemetését megelőzően lehetséges. Temetési hely utólagosan nem
minősíthető díszsírhellyé.
(3) Díszsírhelybe a sírhelynyitás és rátemetés szabályainak megtartása mellett, az elhunyt özvegye, közvetlen
egyenesági hozzátartozója, továbbá bejegyzett élettársa is eltemethető a következő feltételek együttes teljesülése
esetén:
a) a kezdeményező írásbeli nyilatkozatával hozzájárul személyes adatainak a Közszolgáltató által történő
kezeléséhez;
b) a kezdeményező írásbeli nyilatkozatával vállalja, hogy a díszsírhely gondozására vonatkozó kötelezettségének
rendszeresen, saját költségén eleget tesz.
(4) A díszsírhely mentes a sírhelyre vonatkozó megváltási és újraváltási díj megfizetésének kötelezettsége alól. A
díszsírhelyek a köztemető fennállásáig fenntartandók, azokat megszüntetni, újraértékesíteni nem lehet.
(5) A díszsírhely gondozásáról elsősorban az elhunytak (3) bekezdés szerinti hozzátartozói kötelesek gondoskodni.
Hozzátartozók hiányában az Önkormányzat a Közszolgáltatóval kötött közszolgáltatási szerződés keretein belül
köteles gondoskodni a díszsírhelyek gondozásáról.
(6) A sírhelynyitás és rátemetés költségeit annak kezdeményezője viseli, azonban ez a körülmény a sírhely
minősítését és a státuszát nem érinti.
(7) A Közszolgáltató a sírhelyek nyilvántartó könyvében és a díszsírhely nyilvántartásban, valamint azok elektronikus
adathordozóján köteles feltüntetni a díszsírhellyé nyilvánítás tényét, valamint azon személyek nevét, lakcímét, akik a
(3) bekezdés szerinti díszsírhely gondozására kötelesek.
(8) Amennyiben a (3) bekezdés szerinti hozzátartozó a személyes adatainak a Közszolgáltató által történő
kezeléséhez nem járul hozzá, akkor a hozzátartozó a díszsírhelyre nem temethető. Erre a Közszolgáltató a
hozzátartozó figyelmét köteles felhívni az adatigényléssel egyidejűleg.
(9) A díszsírhelyek megnyitásához, rátemetés során történő újranyitásához, áthelyezéséhez, az azokból történő
exhumáláshoz, a sírokon síremlékek létesítéséhez, a sírokon emelt síremlékek felújításához, átépítéséhez és
elbontásához az adományozó hozzájárulása szükséges. A temető átrendezése vagy megszüntetése esetén a
díszsírhely áthelyezéséről az adományozó köteles gondoskodni.
(10) A Közszolgáltató a (3) bekezdés szerinti hozzátartozót a biztonságos használatot veszélyeztető, a
díszsírhelyhez tartozó, sírjel vagy a sírbolt helyreállítására írásban köteles felhívni. A felhívást a temetési hely
megjelölésével a temető hirdetőtábláján és a parcella sarkán 90 napra ki kell függeszteni.
(11) Ha a (3) bekezdés szerinti hozzátartozó a felhívás ellenére a sírjelet nem állítja helyre és az életet is fenyegető
közvetlen veszély áll fenn, akkor a közvetlen veszélyt a hozzátartozó költségére Közszolgáltató szünteti meg.
(12) Az adományozó a díszsírhellyel kapcsolatos rendelkezések végrehajtását az Önkormányzat hivatal útján
ellenőrzi, amelynek során:
a) felméri és folyamatosan figyelemmel kíséri a díszsírhelyek állapotát, továbbá indokolt esetben kezdeményezi
azok fenntartásához, gondozásához szükséges intézkedések megtételét;
b) a temetői nyilvántartásokba a díszsírhelyen eltemetett személyekkel összefüggő adatok megismerésére
betekinthet, a díszsírhelyekkel kapcsolatban a Közszolgáltatótól adatokat kérhet;
c) a díszsírhely adományozási eljárásokról ügyiratszám szerinti nyilvántartást vezet.
(13) A Közszolgáltató köteles biztosítani a díszsírhelyek ellenőrzését és az adataikhoz való hozzáférést.
6. A temetési helyek, sírjelek fenntartására vonatkozó szabályok
12. § (1) A sírhely fölé épített szegélykő, síremlék, sírbolt, sírjel, illetve a temetési helyre ültetett növényzet nem
terjedhet túl a temetési hely feletti rendelkezési jog jogosultja által megváltott temetési hely területén.
(2) Az (1) bekezdés szerinti kötelezettség megsértése esetén a Közszolgáltató megfelelő határidő tűzésével köteles
a temetési hely feletti rendelkezési jog jogosultját a jogszerű állapot helyreállítására felszólítani.
13. § (1) A temetési helyen, annak közvetlen környezetében, valamint a köztemető területén csak a Közszolgáltató
előzetes írásbeli hozzájárulásával ültethetőek egy méternél magasabbra növő növények.
(2) Az (1) bekezdés szerinti kötelezettség megsértése esetén a Közszolgáltató megfelelő határidő tűzésével köteles
a temetési hely feletti rendelkezési jog jogosultját a növények eltávolítására felszólítani.
14. § A temetési helyeknél pad, a temetési hely feletti rendelkezési jog jogosultjának előzetes írásbeli kérelme
alapján, a Közszolgáltató engedélyével állítható továbbá a síremlék a sírhely határáig körbe burkolható.
15. § A temetési helyek gondozása, valamint a temetési helyek fölé emelt síremlékek, sírjelek, a sírbolt
karbantartása, helyreállítása, felújítása a temetési hely feletti rendelkezési jog jogosultját terhelő kötelezettség.
16. § (1) A köztemetők tisztasága és rendje érdekében a sír áthelyezése, új síremlék állítása miatt, vagy más módon
feleslegessé vált sírjel, sírkőmaradvány elszállításáról a temetési hely feletti rendelkezési jog jogosultja 1 hónapon
belül köteles gondoskodni.
(2) A sírjelbontás, vagy amennyiben a sír felett síremlék található, a síremlékbontás megkezdése előtt annak tényét
a temetési hely feletti rendelkezési jog jogosultja vagy a megbízásából eljáró sírköves vállalkozó köteles az
ügyfélszolgálati irodán bejelenteni, és az áthelyezést, elszállítást, illetve bontást követően az (1) bekezdésben foglalt
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időtartamon belül a bontási törmelék, sírkőmaradvány elszállításáról köteles gondoskodni.
(3) Amennyiben a temetési hely feletti rendelkezési jog jogosultja vagy a megbízásából eljáró sírköves vállalkozó a
síremlék elbontása mellett új síremléket is kíván állítani, úgy azt is köteles az ügyfélszolgálati irodán bejelenteni, és
az új síremlék felállításakor, de legfeljebb az (1) bekezdésben foglalt időtartamon belül köteles intézkedni a bontási
törmelék, sírkőmaradvány elszállításáról.
(4) A (2)-(3) bekezdésekben meghatározott határidő eredménytelen elteltét követően a Közszolgáltató a temetési
hely feletti rendelkezési jog jogosultját köteles felszólítani kötelezettsége teljesítésére. A felszólítást, a temetési hely
megjelölésével, a temető hirdetőtábláján és a parcella sarkán 30 napra ki kell függeszteni, és a felszólítás közlését a
temetési hely feletti rendelkezési jog jogosultjának is meg kell küldeni.
(5) A (4) bekezdés szerinti felszólítás eredménytelensége esetén a Közszolgáltató a bontási törmelék,
sírkőmaradvány elszállításáról a temetési hely feletti rendelkezési jog jogosultjának költségére gondoskodik.
17. § Rátemetéskor a lebontott síremlék a parcellákban, a temetői utak szélén nem tárolható. Elszállításáról a
lebontás alkalmával a temetési hely feletti rendelkezési jog jogosultja köteles gondoskodni.
18. § (1) A lejárt használati idejű temetési helyen lévő síremlékkel kapcsolatos bontási és elszállítási
kötelezettségére a Közszolgáltató az újraváltásra meghirdetett határidő leteltét követően köteles a temetési hely
feletti rendelkezési jog korábbi jogosultját, vagy a nyilvántartásban fellelhető utolsó betemetés megrendelőjét,
írásban figyelmeztetni. Ha a Közszolgáltató figyelmeztetése ellenére a kötelezett a használati idő lejártát követő 6
hónapon belül kötelezettségét nem teljesíti, a síremlék lebontható és értékesíthető.
(2) A síremlék bontásáról, tárolásáról, értékesítéséről és annak eredménytelensége esetén megsemmisítéséről a
Közszolgáltató köteles nyilvántartást vezetni és azokat öt évig megőrizni. Az értékesítésből származó bevételnek a
bontási és a tárolási díj összegén felüli részét ezen időtartamon belül a kötelezett részére vissza kell fizetni.
(3) Az exhumáláskor lebontott és feleslegessé vált síremléket, törmeléket, a temetési hely feletti rendelkezési jog
jogosultja vagy meghatalmazottja legkésőbb az exhumálással egy időben köteles elszállíttatni, ennek hiányában a
Közszolgáltató gondoskodik a bontási törmelék, sírkőmaradvány elszállításáról a temetési hely feletti rendelkezési
jog jogosultjának költségére.
7. Sírhelygazdálkodás
19. § (1) Az éves sírhelygazdálkodás a Közszolgáltató feladata, amelynek keretében a jóváhagyott temetőfejlesztési
koncepció, valamint az éves sírhelygazdálkodási terv szerint kijelöli a temetésre előkészített és használható temetési
helyeket.
(2) A Közszolgáltató az éves sírhelygazdálkodási tervet a tárgyévet megelőző év október 10. napjáig megküldi az
Önkormányzat hivatala részére. Az éves sírhelygazdálkodási tervet az Önkormányzat hagyja jóvá.
20. § (1) A Közszolgáltató a megváltott, de igénybe nem vett vagy a lejárat előtt kiürített temetési helyeket felajánlás
esetén, ha a temetési hely még értékesíthető, köteles visszaváltani azzal, hogy az értékesítés időpontjában
érvényes díjat az újraértékesítést követő 30 napon belül, az újraértékesítéshez kapcsolódóan felmerült 10% kezelési
költség és a ténylegesen igénybe vett időre eső díjak levonása után, köteles visszatéríteni.
(2) Ha a sírhelyek használati időtartama alatt nem történik újabb koporsós betemetés, a sírhely további használati
jogát csak újraváltással lehet biztosítani.
21. § (1) Az áthelyezett temetési hely használati ideje az eredetileg megváltott temetési hely fennmaradó használati
idejéhez képest nem változik. Ha az áthelyezés a temetési hely feletti rendelkezési jog jogosultjának kérésére
történik, úgy annak költségét viselnie kell. A Közszolgáltató általi áthelyezésre kizárólag indokolt esetben, a
Közszolgáltató költségére kerülhet sor.
(2) Ha a rátemetést, újraváltást megrendelő nem azonos a temetési hely feletti rendelkezési jog jogosultjával, akkor
a temetési hely feletti rendelkezési jog jogosultjának teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt hozzájárulását át
kell adnia a Közszolgáltatónak.
(3) A temetési hely feletti rendelkezési jog lejártának tárgyévében a Közszolgáltató köteles írásban tájékoztatni a
temetési hely feletti rendelkezési jog jogosultját a lejárat időpontjáról, az újraváltás lehetőségéről, vagy annak
hiányában az elutasítás indokáról és díjáról.
(4) A lejárt és újra nem váltott temetési hely újbóli értékesítésére csak az értesítő levél kiküldését követő 6 hónap
elteltével kerülhet sor.
8. A köztemetői nyilvántartások
22. § (1) A Közszolgáltató a Ttv.-ben foglaltakon túl az alábbi nyilvántartásokat köteles vezetni:
a) betűrendes névmutató;
b) sírhelyújraváltó könyv;
c) parcellakönyv;
d) áthelyezési főkönyv;
e) áthelyezési mutató;
f) sírkőkönyv;
g) urnaátadó könyv;
h) halottátvételi napló;
i) halotthűtők üzemeltetési és fertőtlenítési naplója;
j) díszsírhely-nyilvántartás.
(2) Az (1) bekezdés szerinti nyilvántartások arra alkalmas célszoftver alkalmazásával elektronikus úton is
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vezethetők.
(3) Urnakiadáskor a nyilvántartásnak tartalmaznia kell az urnakiadás időpontját, az átvevő nevét és adatait, a
hamvasztóüzemet, a hamvasztás sorszámát.
(4) Az urnakiadás a kiadást kérő kérelmére nemcsak személyes átadással, hanem tértivevényes postai küldemény
útján is történhet.
(5) A nyilvántartásokba történő bejegyzést időrendi sorrendben kell teljesíteni.
(6) A temetkezéssel kapcsolatos feladatok során készített nyilvántartásokat a köztemető lezárásáig a Közszolgáltató
köteles megőrizni, míg lezárás után a Békés Megyei Levéltár részére kell átadnia megőrzésre. A nyilvántartások
esetleges megsemmisülése esetére a nyilvántartó könyvből és a sírboltkönyvből másolat készítése kötelező,
melyeket elkülönítetten kell tárolni az eredeti példányoktól.
23. § (1) Közszolgáltató köteles jegyzéket készíteni
a) a Nemzeti Sírkert részeként számon tartott temetési helyekről;
b) a műemléki védelem alatt álló temetési helyről, sírjelről.
(2) A honvédelemért felelős miniszter által a hősi temetési hely kezelésének ellenőrzésére kijelölt szerv által vezetett
nyilvántartás alapján a Közszolgáltató köteles jegyzéket készíteni a hősi temetési helyekről és a hősi halottakról. A
nyilvántartás a hősi halott személyére és temetési helyére vonatkozóan tartalmazza a hősi halott maradványait őrző
hősi temetési hely címét, valamint a sírhelytábla, sírhelysor, sírhelyszám adatait.
9. A temetkezési szolgáltatások, valamint az egyéb temetői szolgáltatások ellátásának rendje, összhangja
24. § (1) Köztemetőben temetkezéssel kapcsolatos egyes szolgáltatás kizárólag a Közszolgáltatóhoz történő
előzetes bejelentés alapján végezhető.
(2) A bejelentést a munkálatok megkezdését megelőzően legalább négy munkanappal, rátemetés miatti
síremlékbontás esetén két munkanappal kell a Közszolgáltatónál megtenni.
(3) A temetkezéssel kapcsolatos egyes szolgáltatásokat végző vállalkozók (2) bekezdés szerinti előzetes
bejelentésének az alábbiakra kell kiterjedni:
a) a tevékenység gyakorlására jogosító engedélyek megléte, másolati példányának csatolása;
b) a munkavégzéssel érintett köztemető megnevezése;
c) a munkavégzéssel érintett temetési hely megjelölése;
d) a temetési hely feletti rendelkezési jog jogosultja és a megbízó vagy megrendelő megnevezése, a megbízást vagy
megrendelést igazoló dokumentum másolati példányának csatolása;
e) a tervezett munka leírása;
f) a vállalkozási tevékenységre jogosító okirat másolati példányának csatolása;
g) annak tudomásulvétele, hogy a köztemető területén kizárólag az erre a célra kijelölt helyen helyezhető el a saját
szolgáltatására utaló reklám- és hirdetőtábla.
(4) A temetkezési szolgáltató előzetes bejelentésének a (3) bekezdésben foglaltakon kívül az alábbiakat is
tartalmazni kell:
a) a teljes körű temetkezési szolgáltatás köréből ellátni szándékozott tevékenységek megjelölése;
b) temetkezési szolgáltatás ellátásához megjelölt telephely létesítésével kapcsolatos temetkezési szolgáltatást
engedélyező hatóság engedély másolatának csatolása;
c) annak tudomásulvétele, hogy a temetkezési szolgáltató a tevékenység ellátása során köteles az eltemettetőnek a
temetési szertartásra vonatkozó rendelkezését - az egyházi temetés esetén az egyházi szertartás rendjének
megfelelően - tiszteletben tartani;
d) holttest szállítása esetén a közegészségügyi és járványügyi szabályokat és az alapvető kegyeleti feltételeket
kielégítő, erre a célra kialakított járművel való rendelkezésről szóló nyilatkozat.
(5) Amennyiben a (3) bekezdés d) pontja szerinti megbízást igazoló dokumentum szerinti megbízó különbözik a
temetési hely feletti rendelkezési jog jogosultjától, akkor a temetkezéssel kapcsolatos egyes szolgáltatásokat végző
vállalkozó köteles a megbízó, a megbízást igazoló dokumentumon szereplő személyes adatainak a Közszolgáltató
által történő kezeléséhez hozzájáruló, írásbeli nyilatkozatát is csatolni.
(6) A temetkezéssel kapcsolatos egyes szolgáltatásokat végző vállalkozó előzetes bejelentés szerinti
munkavégzését a Közszolgáltató munkavállalója vagy megbízottja útján ellenőrizheti.
(7) A Közszolgáltató a hatáskörrel rendelkező szerv megfelelő intézkedését, így különösen a temetkezési
szolgáltatást engedélyező hatóság ellenőrzését kezdeményezheti:
a) ha a temetkezéssel kapcsolatos egyes szolgáltatásokat végző vállalkozó a Közszolgáltatónál tett teljes körű,
előzetes bejelentés nélkül vagy attól eltérő tartalommal végzi a munkát,
b) ha a temetkezéssel kapcsolatos egyes szolgáltatásokat végző vállalkozó bizonyítható módon ismétlődően és
súlyosan megsérti a köztemető használati rendjére vonatkozó előírásokat, sértve ezzel a látogatók, az eltemettetők
és a szertartásokon részt vevők kegyeleti érzését, vagy egyébként a Közszolgáltató technológiai utasításait
megsértve veszélyezteti a köztemetői létesítmények biztonságos működtetését.
(8) A temetkezéssel kapcsolatos egyes szolgáltatásokat végző vállalkozónak biztosítania vagy igazolnia kell a
Közszolgáltató részére az elhunyt személy azonosítását, továbbá a megrendelő és a temetési hely feletti
rendelkezési jog jogosultjának kilétét. Ezen adatokat köteles a Közszolgáltató rendelkezésére bocsátani a (3)
bekezdés szerinti előzetes bejelentéssel egyidejűleg.
(9) A Közszolgáltató a temetkezéssel kapcsolatos egyes szolgáltatásokat végző vállalkozókkal együttműködési
megállapodást köthet a temető szabályszerű, a kegyeleti jogok érvényesülését szolgáló működésének elősegítése
érdekében.
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(10) Amennyiben a temetkezéssel kapcsolatos egyes szolgáltatásokat végző vállalkozó bejelentési
kötelezettségének határidőn belül és maradéktalanul eleget tesz, a temetkezéssel kapcsolatos egyes szolgáltatások
végzése nem tagadható meg.
25. § (1) A temetkezéssel kapcsolatos egyes szolgáltatásokat végző vállalkozók munkavégzésének összhangját a
Közszolgáltatónak biztosítania kell oly módon, hogy
a) a vállalkozók az általuk végzett egyes szolgáltatások jellegéhez is igazodóan azonos feltételekkel, lehetőség
szerint az erre irányuló igénybejelentés sorrendjének megfelelően vehessék igénybe a köztemető infrastruktúráját;
b) olyan nyilvántartásokat kell vezetnie, továbbá ügyfélszolgálati irodáinak működtetését úgy kell megszerveznie,
hogy az a) pont alatti szolgáltatói igények nyomon követése biztosított legyen;
c) a Rendeletben meghatározott esetekben, valamint a Közszolgáltató által meghatározott technológiai utasítások
szerinti tartalommal és terjedelemben a temetkezési szolgáltatók kötelesek a Közszolgáltató szakszemélyzetét a
létesítmények igénybevétele során igénybe venni, míg a Közszolgáltatónak úgy kell a munkavégzését
megszerveznie, hogy biztosítsa és segítse a vállalkozók munkavégzését.
(2) A temetkezési szolgáltatások közül kötelező a Közszolgáltató szakszemélyzetének, berendezésének és
létesítményének igénybevétele az alábbi feladatokkal összefüggésben:
a) a köztemetőn belül az elhunyt hűtése;
b) sírásás, sírhelynyitás ideértve az első temetést megelőző sírásást, továbbá az urnafülke (kolumbárium)
zárólapjának eltávolítását, az újratemetés és az exhumálás.
(3) Az egyéb temetői szolgáltatások végzése feltételeinek biztosítására az (1) bekezdésben foglaltak megfelelően
irányadók, az alábbi eltérésekkel:
a) a vállalkozók az ügyfélszolgálati irodák nyitvatartási idejében, munkanapokon végezhetnek munkálatokat;
b) a vállalkozók a munkavégzés érdekében indokolt esetben gépjárművel is behajthatnak a temetőbe, kötelesek
azonban a Közszolgáltató előírásait és a temető használatára vonatkozó rendelkezéseket betartani;
c) a vállalkozók a munkálatok befejezését követően, többnapos folyamatos munkavégzés esetén pedig az utolsó
napon kötelesek a törmelékeket, hulladékot, lomot stb. elszállítani vagy elszállíttatni, és a temetési hely környezetét
rendezetten, tisztán hagyni;
d) a vállalkozók a köztemető területén csak az egyéb temetői szolgáltatások végzése céljából tartózkodhatnak,
üzletszerzésre irányuló tevékenységet nem folytathatnak.
10. A köztemetők használati rendje
26. § (1) A Közszolgáltató a köztemetők nyitásáról és zárásáról az 1. mellékletben foglaltaknak megfelelően köteles
gondoskodni.
(2) A nyitvatartási idő meghosszabbításáról a Közszolgáltató dönthet az Önkormányzat tájékoztatása mellett. A
Közszolgáltató a meghosszabbított nyitvatartási időről a temetőlátogatók részére az Önkormányzat internetes
honlapján köteles a meghosszabbított nyitvatartási időpontot megelőző 10. munkanapig tájékoztatást nyújtani.
(3) A Közszolgáltató a temető bejáratánál, jól látható módon elhelyezett táblán köteles a nyitvatartásról, valamint a
köztemető használati rendjére vonatkozó szabályokról a temetőlátogatókat tájékoztatni, a temető forgalmasabb
részeire pedig tájékoztató és a tájékozódást elősegítő információs táblákat helyezni.
(4) A köztemető részletes térképét a temető minden nagyobb, a gépkocsik számára is nyitva álló bejáratánál, illetve
a temető központi helyén ki kell függeszteni, valamint a Közszolgáltató internetes honlapján közzé kell tenni, azt
évente aktualizálni kell.
(5) A Közszolgáltatónak minden sírhelytábla számát jelzőoszlopon, könnyen észrevehető helyen fel kell tüntetnie.
(6) A köztemetőben működő ravatalozó igénybevételének részletes szabályai:
a) Az előkészületi munkák során, beleértve a beszállított elhunyt, illetve a hamvakat tartalmazó urna azonosítását és
a temetési kellékek vizsgálatát is, a jogszabályokban és a Közszolgáltató belső szabályzatában foglaltak alapján kell
eljárni.
b) A Közszolgáltató gondoskodik a hangosító berendezés, valamint a teremvilágítás hibátlan működéséről, valamint
biztosítja várakozó zenemű lejátszásának lehetőségét.
c) A ravatalozóhelyiség használatát a Közszolgáltató harminc perccel a szertartás időpontját megelőzően köteles
biztosítani a megrendelő részére.
d) A temetés adatait a Közszolgáltató, a temetést megrendelő eltérő utasítása hiányában, köteles feltüntetni a
„temetések rendje” táblán.
27. § A kegyeleti jog gyakorlásának elősegítése érdekében a Közszolgáltató tájékoztatást köteles nyújtani a
temetőlátogatók részére akár egyedi, akár közérdekű ügyben. Ennek érdekében a Közszolgáltató ügyfélszolgálati
irodát működtet az 1. mellékletben meghatározottak szerint.
28. § (1) A temetőlátogatás célja lehet kegyeleti joggyakorlás vagy a temetési hely gondozása.
(2) A köztemetőket 14 éven aluli gyermekek, illetőleg cselekvőképtelen személyek kizárólag cselekvőképes,
nagykorú személyek kísérete mellett látogathatják.
(3) Azokban a köztemetőkben, ahova gépjárművel be lehet hajtani, ott közlekedni kizárólag az erre a célra kijelölt
utakon lehet a közúti közlekedésre vonatkozó szabályok szerint, a temetőkben elhelyezett közlekedési tábláknak
megfelelően. A gépjárművel történő közlekedés során a keletkezett hang vagy egyéb hatás nem zavarhatja a
temetőlátogatókat, illetőleg a búcsúztatási szertartásokat.
(4) Köztemetőbe állatot bevinni csak a Közszolgáltató engedélyével lehet. Mentes a bejelentési kötelezettség alól a
vakvezető- és a segítő kutya.
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(5) Köztemetőben kerékpárral közlekedni csak a közúti közlekedés szabályainak betartásával lehet. A kerékpárral
történő közlekedés nem zavarhatja a temetőlátogatókat, illetőleg a búcsúztatási szertartásokat.
(6) Köztemetőn belüli halottszállítás céljából a köztemetőbe a Közszolgáltató előzetes engedélye alapján lehet
behajtani. A tevékenység során a Közszolgáltató különleges előírásait be kell tartani.
29. § (1) A temetőlátogatók kötelesek a köztemetői terület, az ingó és ingatlan létesítmények, tárgyak
rendeltetésszerű használatára, továbbá kötelesek tartózkodni bármiféle károkozástól, rongálástól.
(2) Tilos a növényzet és a zöldterületek, zöldfelület egyéb elemeinek, tartozékainak, felszerelési tárgyainak
bármilyen módon történő megrongálása, pusztítása, károsítása, vagy olyan szakszerűtlen kezelése, amely értékük
csökkenésével jár.
(3) A köztemető területén nem végezhető olyan tevékenység, amely egészségre ártalmas, szennyeződést, bűzt,
egyéb káros környezeti kárt, balesetveszélyt okoz, mások kegyeleti joggyakorlását akadályozza, korlátozza.
(4) A temetőlátogatóknak tartózkodniuk kell minden olyan tevékenységtől, amely mások kegyeleti érzéseit
zavarhatja, így különösen a hangoskodástól, zenehallgatástól.
(5) A köztemetőben biztosított közüzemi szolgáltatások kizárólag a kegyeleti jogok gyakorlása körében vehetők
igénybe.
30. § (1) Köztemetőbe a temetőlátogatók a szokásos, rendszeresen maguknál tartott személyes használati
tárgyaikon túlmenően kizárólag a temetési helyek díszítésére, gondozására szolgáló tárgyakat és a kegyeleti jog
gyakorlásának kellékeit vihetik be.
(2) A köztemetőkből koszorúkat, virágokat, növénymaradványokat, kertészeti hulladékokat, egyéb hulladékot a
Közszolgáltató hozzájárulása nélkül kivinni nem lehet, azokat a kijelölt helyeken kell elhelyezni.
31. § (1) A köztemetőben munka úgy végezhető, hogy az ne sértse a hozzátartozók és a temetőlátogatók kegyeleti
érzéseit, ne akadályozza az elhunytak búcsúztatását. A munkavégzés során a szomszédos temetési hely nem
sérülhet, gondoskodni kell arról, hogy eredeti állapota ne változzon. A munka ideje alatt a temetési helyek
látogatását nem lehet akadályozni.
(2) Búcsúztatás alatt a munkavégzéssel keletkezett hang vagy egyéb hatás nem zavarhatja a szertartást.
11. A kegyeleti közszolgáltatáshoz kapcsolódó díjak
32. § (1) A kegyeleti közszolgáltatási díjak az alábbiak:
a) temetési hely megváltási díja,
b) temetési hely újraváltási díja,
c) halotthűtők naponkénti igénybevételi díja,
d) sírhelynyitás és visszahantolás díja,
e) exhumálás, és exhumáláshoz sír nyitás,
f) temetési hely felépítményének temetésre való előkészítése (fedlap leemelés),
g) ravatalozótermek igénybevételi díja,
h) temető-fenntartási hozzájárulás díja.
(2)[2] A Közszolgáltató által biztosított szolgáltatásokhoz kapcsolódó díjak az alábbiak:
a) szóróparcella berendezéseinek igénybevételi díja,
(3) A kegyeleti közszolgáltatás díjait a Rendelet 2. melléklete tartalmazza. A mellékletben megjelölt díjak nettó
összegét az általános forgalmi adóról szóló törvény szabályai szerinti előírásoknak megfelelő mértékű általános
forgalmi adóval kell növelni.
(4) Az egyes kegyeleti közszolgáltatással összefüggő díjakat a kötelezetteknek minden esetben a temetés, illetve az
egyes tevékenységek megrendelésekor kell megfizetniük.
(5) A kegyeleti közszolgáltatás díjait a kötelezettek az alábbiak szerint fizetik meg:
a) A temetési hely megváltási díját a temetési hely megváltója a temetési hely megváltásakor köteles egy összegben
megfizetni a Közszolgáltató által, az Önkormányzat nevében kiállított számla alapján.
b) A temetési hely újraváltási díját a temetési hely feletti rendelkezési jog jogosultja a temetési hely újraváltásakor
köteles a választása szerinti használati időre egy összegben vagy részletekben megfizetni a Közszolgáltató által, az
Önkormányzat nevében kiállított számlának megfelelően. A Közszolgáltató köteles a részletfizetés szabályait az
ügyfélszolgálati irodákban kifüggeszteni, köteles továbbá azt az internetes honlapján is közzétenni.
c) A temető fenntartási hozzájárulás díját a köztemetőben vállalkozásszerűen munkát végzők a Közszolgáltató által,
az Önkormányzat nevében a vállalkozás részére kiállított számla alapján kötelesek megfizetni. A Közszolgáltató a
számlát a munkakezdés napján állítja ki.
d) A halotthűtők naponkénti igénybevételi díját a temetés megrendelője vagy meghatalmazottja köteles megfizetni az
elhunyt halotthűtőben történő elhelyezéséért a beszállításától az eltemetéséig tartó időszakra vonatkozóan a
Közszolgáltató által, az Önkormányzat nevében kiállított számla alapján.
e) A ravatalozótermek igénybevételi díját a temetés megrendelője vagy meghatalmazottja köteles megfizetni az
elhunyt ravatalozásáért, a ravatalozó használatáért a Közszolgáltató által, az Önkormányzat nevében kiállított
számla alapján.
f) A sírhelynyitás és visszahantolás díját annak megrendelője vagy meghatalmazottja köteles megfizetni az első
temetést megelőző, valamint a sírhelynyitáshoz kapcsolódó sírásásért és a visszahantolásáért a Közszolgáltató
által, az Önkormányzat nevében kiállított számla alapján.
(6)[3] A Közszolgáltató által biztosított szolgáltatásokhoz kapcsolódó díjakat a kötelezettek az alábbiak szerint fizetik
meg:
a) A szóróparcella berendezéseinek igénybevételi díját a temetés megrendelője vagy meghatalmazottja köteles
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megfizetni az elhunyt hamvainak szóróparcellában történő szórásáért a Közszolgáltató által kiállított számla alapján.
(7) A üzemeltető által biztosított szolgáltatások díját a temetésre kötelezett a részére vagy meghatalmazottja nevére
kiállított számla alapján köteles megfizetni.
(8) A Rendeletben meghatározott díjakat a Közszolgáltató a köztemetőkben hirdetőtáblákon, valamint az
ügyfélszolgálati irodákban köteles kifüggeszteni, valamint az internetes honlapján is közzéteszi azt.
(9) A Közszolgáltató minden év október 10-ig kedvezményezheti az Önkormányzatnál a kegyeleti közszolgáltatás
díjak felülvizsgálatát a közszolgáltatással kapcsolatos költségeinek, az önköltségelemzéssel alátámasztott, az
Önkormányzat által elismert és műszakilag indokolt fejlesztéseket is tartalmazó, változása mértékének
függvényében. A díjak mértékét a közszolgáltatással kapcsolatban felmerült szükséges és indokolt költségek alapján
kell megállapítani, és évente felül kell vizsgálni. A köztemetőben vállalkozásszerűen munkát végzők által fizetendő
temető-fenntartási hozzájárulási díj mértéke az adott évben az egyes sírhelyekre megállapított megváltási díjtételek
egyszerű számtani átlagának 5%-át nem haladhatja meg.
(10) Rátemetés esetén a temetési hely feletti rendelkezési jog jogosultja köteles a temetési hely megváltási díjának a
rátemetéssel meghosszabbodó időtartamhoz igazodó arányos részének megfizetésére. Rátemetés esetén a
meghosszabbított sírhelyhasználati időre vonatkozó arányos sírhelyhasználati díjat kell megfizetni.
(11) A temetési hely feletti rendelkezési jog tekintetében meghosszabbított használati idő esetén a temetési hely
feletti rendelkezési jog jogosultjának meg kell fizetnie a meghosszabbítással arányos sírhelyhasználati díjat.
12. Záró rendelkezések
34. § (1) Ez a rendelet a (2) bekezdésben foglalt kivételével 2021. január 1-én lép hatályba.
(2) A 7. § ba) alpontja, 32. § (2) és (6) bekezdése 2025. január 1-én lép hatályba.
(3) A Rendelet rendelkezéseit a hatálybalépést követően megrendelt temetkezési szolgáltatások esetében, illetve a
hatálybalépést követően induló ügyekben kell alkalmazni.
(4) A Rendelet hatálybalépése előtt megváltott temetési helyekre a megváltáskor érvényes jogszabályokat kell
alkalmazni a temetési helyek megváltási és újraváltási díjaira vonatkozó rendelkezések kivételével.
(5) A Közszolgáltató a Rendelet hatálybalépését követő 6 hónapon belül üzletszabályzatot készít, melyet az ügyfelek
számára az ügyfélszolgálati irodákban hozzáférhetővé tesz, a honlapjára feltölt.
(6) Az 2. § (4) bekezdése az Európai Unió működéséről szóló szerződés 106. cikke (2) bekezdésének az általános
gazdasági érdekű szolgáltatások nyújtásával megbízott egyes vállalkozások javára közszolgáltatás ellentételezése
formájában nyújtott állami támogatásra való alkalmazásáról szóló, 2012/21/EU bizottsági határozat hatálya alá
tartozó támogatást tartalmaz.
(7) A Rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló 2006/123/EK irányelvnek való megfelelést szolgálja.
(8) Hatályát veszti Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testületének a köztemetőkről és a temetkezés
rendjéről szóló 26/2000. (XI. 2.) önkormányzati rendelete.
1. melléklet a … önkormányzati rendelethez
A köztemetők megnevezése és nyitvatartási rendje
1. A köztemetők felsorolása:
a) Gyomai köztemető (Katona József utca, 3750 hrsz.)
b) Endrődi köztemető (Sztrenda dűlő, 5168/7 hrsz.)
2. köztemetők nyitvatartási ideje egységesen a hét minden napján:
a) nyári időszámítás esetén 06.00-20.00 óráig
b) téli időszámítás esetén 07.00-17.00 óráig
3. Az ügyfélfogadás helyszíne és időtartama:
Zöldpark Gyomaendrőd Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
5500 Gyomaendrőd, Ipartelep u. 2. – Portai épület
Nyitvatartás: H-Cs: 7:30-15:30, P: 7:30-12:00
Elérhetőségek:
Telefon: +36 (66) 386-233
Mobil: +36 (70) 413-6478
E-mail: banlakia@gyomaszolgiparipark.hu
2. melléklet a … önkormányzati rendelethez
Köztemető fenntartási, üzemeltetési és szolgáltatási díjtételek
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A
Díjtétel megnevezése
Temető fenntartási hozzájárulás
Temető-üzemeltetési szolgáltatási díjak
Ravatalozó bérlet
Hűtőszekrény használata (naponta)
Sírásás (egyszemélyes normál)
Sírásás (egyszemélyes mélyített)
Sírásás (gyermek sírhely)
Sírásás (urna sírhely)
Temetési hely felépítményének temetésre való előkészítése (fedlap
leemelés)
11 Exhumálás során normál sír nyitása
12 Exhumálás során mélyített sír nyitása
13 Exhumálás
14 Sírhely megváltási díjak
15 Egyszemélyes normál sírhely 25 évre
16 Kétszemélyes normál sírhely 25 évre
17 Egyszemélyes mélyített 25 évre
18 Kétszemélyes mélyített sírhely 25 évre
19 Gyermeksírhely 25 évre
20 Urnasírhely 25 évre
21 Urnafülke 15 évre
22 Egyszemélyes sírbolt 60 évre
23 Kétszemélyes sírbolt 60 évre
24 Háromszemélyes sírbolt 60 évre
Az árak az ÁFÁ-t nem tartalmazzák.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

1. függelék a … önkormányzati rendelethez
A köztemető üzemeltetőjének azonosító adatai
Név: Zöldpark Gyomaendrőd Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely: 5500 Gyomaendrőd, Ipartelep u. 2.
Elérhetőségek:
Telefon: +36 (66) 386-233
Mobil: +36 (20) 383-6077
Működési cím / Levelezési cím: 5500, Gyomaendrőd Ipartelep út 2.
E-mail: zoldparkkft@gyomaszolgiparipark.hu
Cégjegyzékszám: 04-09-008715
Adószám: 14596421-2-04
Ügyvezető neve: Dinya József
2. függelék a … önkormányzati rendelethez
A köztemetők sírhelytábla (parcella) felosztása
1. Gyomai köztemető
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B
Forint
2.500
20.000
2.500
14.000
20.000
6.000
6.000
4.000
17.000
20.000
12.000
14.500
29.000
19.000
38.000
10.000
10.000
16.500
72.000
104.000
144.000

2. Endrődi köztemető

[1] 2025. január 1-én lép hatályba
[2] 2025. január 1-én lép hatályba
[3] 2025. január 1-én lép hatályba
Határidők, felelősök:
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Határidő: azonnal
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Megyeri László aljegyző
Feladó:
Küldve:
Címzett:
Tárgy:
Mellékletek:

info@fogyasztovedok.hu
csütörtök 2020. július 30 15:26
Gyomaendrőd Város Önkormányzata
Re: Rendelet-tervezet véleményezése
temetoi_rendelet_gyomaendrod_velemenyezes.pdf

Tisztelt Aljegyző Úr!
Csatolva küldjük a véleményezést.
Üdvözlettel:
Fogyasztóvédők Magyarországi Egyesülete

On Tue 12:26 , Gyomaendrőd Város Önkormányzata onkormanyzat@gyomaendrod.hu sent:
Fogyasztóvédők Magyarországi Egyesülete
Tisztelt Egyesület!
Kérem, hogy a csatolt levélben foglaltak szerint Gyomaendrőd Város Önkormányzatának rendelet‐tervezetét
véleményezni szíveskedjenek.

Üdvözlettel:

Megyeri László
aljegyző
Tel.: 66‐581‐236
Mobil: 20‐497‐7508
A k épek letöltéséhez k attintson ide. Személy es adatainak v édelme érdek ében az Outlook megak adály ozta a k ép automatik us letöltését az internetről.
01_print

Gondolj a fákra mielőtt kinyomtatod
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Fogyasztóvédők Magyarországi Egyesülete
1053 Budapest, Henszlmann I. u. 9. fsz/1.
Címzett:
Gyomaendrőd Város Önkormányzata
Tárgy: Véleménykérés

Tisztelt Polgármester Úr!
Tisztelt Aljegyző Úr!

A temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény 40. § (5) bek. alapján a
Fogyasztóvédők Magyarországi Egyesületéhez, mint a fogyasztók területileg illetékes érdekképviseleti szervéhez eljuttatott véleményezési kérelmére az alábbiakat kívánjuk előadni.
Amennyiben a tervezett díjak a hasonló méretű régiós településeken alkalmazott díjakkal
összhangban vannak (tekintettel a benne foglalt szolgáltatások körére is), azokat
elfogadhatónak tartjuk.
A Fogyasztóvédők Magyarországi Egyesülete a javaslatot jelen formájában a fenti
észrevételekkel támogatja.
Budapest, 2020. 07. 29.
Tisztelettel,

Dr. Hajnal Zsolt
elnök
Fogyasztóvédők Magyarországi Egyesülete

FogyasztóvédőkMagyarországiEgyesülete
1053Budapest,HenszlmannI.u.9.fsz.1.I www.fome.hu

Megyeri László aljegyző
Feladó:
Küldve:
Címzett:
Tárgy:

sacramentum sacramentum [sacr.gyoma@gmail.com]
szerda 2020. augusztus 5 11:57
onkormanyzat@gyomaendrod.hu
Megyeri László részére

Tisztelt Cím!
A rendelet -tervezetet átolvastam, és a következő, a napi működéssel kapcsolatos észrevételeimet tenném.
1./ Amíg korszerű, a mai viszonyok közötti színvonalú WC nem készül el,, addig a temetés kezdete előtt fél
órától a temetés végégig, lehessen használni a ravatalozóban elkészült, felújított WC-t. (gyomai köztemető,
az endrődi ravatalozóban tudomásom szerint nem készült angol WC)
2./ A temetőbe történő behajtási rend, nem hatékony. A temetés ideje alatt ne lehessen behajtani, ezt jelezni
a temető bejáratában, illetve a temető területén csak olyan kijelölt helyen lehessen megállni, amely nem
zavarja a temetési menet útvonalát. Más településeken ez a rendszer jól működik. (Dévaványa,
Kondoros,Békéscsaba)
3. / A fentiek miatt, célszerű lenne a temetőn belüli parkolók kialakítása.
4./ Belvíz idején elrendelt koporsós temetés tilalmát, a helyi rendeletben is megerősíteni.
5./ A ravatalozó helyiségének bérbe vételét, melyért a hozzátartozó bérleti díjat fizet, pontosítani, melyek
azok a helyiségek, eszközök, amiket a bérleti díjért igénybe lehet venni.
Egy megjegyzés, ami nem igazán a rendelethez tartozó észrevétel, de időszerű lenne figyelmet fordítani rá.
Az elhunytak tárolására szolgáló halotthűtők elavultak, régiek , korszerűsítést igényelnek mindkét
ravatalozóban.

Tisztelettel: Ádám Gyöngyi irodavezető
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4. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
2020. augusztus 17-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező bizottság:

Beszámoló az önkormányzat és intézményei 2020. első féléves
gazdálkodásának alakulásáról
Szilágyiné Bácsi Gabriella osztályvezető
Toldi Balázs polgármester
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság,
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság, Ügyrendi,
Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 5/2020. (II. 14.) önkormányzati rendeletével fogadta el
a város 2020. évi költségvetését. Jelen előterjesztésben beszámolunk az önkormányzat és intézményei 2020. évi
első féléves gazdálkodásának alakulásáról, bemutatjuk a realizálódott bevételek és a teljesült kiadások összegeit.
Gyomaendrőd Város Önkormányzata
A vizsgált időszakban az önkormányzat kiadásai az alábbiak szerint alakultak:
Kiadások alakulása:
Megnevezés
Személyi juttatások
Munkaadót terhelő
járulékok
Dologi kiadás
Műk. célú támért.kiad.
pénzeszk. átadás ÁK,
ellátottak jutt.
Működési kiadások össz.
Felújítások
Beruházások
Támogatás értékű felhalm.
kiadás és pénzeszk. átadás
ÁK
Felhalmozási kiadások
össz.
Tartalékok
Kiadások összesen
Intézményeknek
nyújtott támogatás
Államháztartáson belüli
megelőlegezések
visszafizetése
Kiadások mindösszesen

adatok E Ft-ban
Eredeti ei.

Módosított ei.

Teljesítés

208363
25024

208363
25024

85393
11088

Telj / a mód. Ei %
ban
40,98
44,31

336782
813738

326892
833011

126969
484565

38,84
58,17

1383907

1393290

708015

50,82

334757
622480
13798

324257
373406
14501

228339
52192
5197

70,42
13,98
35,84

971035

712164

285728

40,12

111985
2466927
467225

780458
2885912
444512

0
993743
229031

0,00
34,43
51,52

0

41253

41253

100,00

2934152

3371677

1264027

37,49

A kiadásokat elemezve megállapítható, hogy a személyi juttatások és a hozzá kapcsolódó járulékok
adatai időarányos alatti teljesítést mutatnak. Az Önkormányzatnál kell megtervezni a képviselők és
polgármester, a mezőőrök, a polgárvédelmi bázis, a közfoglalkoztatás bérjellegű kiadásait. A Start
mintaprogram és az egyéb közfoglalkoztatás 2019. évről áthúzódó programelemei 2020. február 28-ával
zárultak, így a vizsgált időszakban az ezekhez a programokhoz kapcsolódó bérek és járulékok a terv 100%23

ában teljesültek, ugyanakkor a 2020. márciusában induló 3 új programelem betervezett bér és
járulékkiadásához 3 havi teljesítés kapcsolódik.
A dologi kiadásoknál a teljesítés 39%-os, ami időarányos alatti felhasználást mutat. Jelentős megtakarítás
figyelhető meg az üzemeltetési anyag beszerzésre, karbantartási szolgáltatásra, szakmai tevékenységet
segítő szolgáltatásra megtervezett keret felhasználásánál. Az időarányosnál alacsonyabb felhasználás a
közfoglalkoztatási programelemeknél (keret 28 %-a), a közutak és köztemetők fenntartásánál, ár-és
belvízvédekezésnél, szúnyoggyérítésnél, hulladék ártalmatlanításnál, mezőőri feladatellátásnál, az
önkormányzati földek művelésénél és a városgazdálkodási feladatoknál jelentkezik. Időarányos feletti
felhasználás történt a közvilágítási feladatoknál (75 %) és a zöldterület kezelésnél (72 %).
A működési célú támogatásértékű kiadások és pénzeszköz átadások teljesülése összességében kis
mértékben időarányos feletti. Az időarányos feletti teljesítés elsősorban azzal magyarázható, hogy a társulás
részére átutalt támogatás összege a betervezett éves keretnek közel 58%-a volt a vizsgált időszakban. A
Liget Fürdő Nonprofit Kft. a vizsgált időszk végéig 34,292 millió Ft-ot vett igénybe a működési kiadásainak
finanszírozására betervezett 41,5 millió Ft-ból. A fel nem használt támogatás a fizetendő bérleti díj forrásául
szolgál. Itt jelenik meg a bölcsődei és családi napközi feladatellátáshoz, az önkormányzati tűzoltóság, a helyi
buszközlekedés, a Zöldpark Nonprofit Kft. és a Gyomaszolg Kft. által ellátott feladatokra (parkfenntartás,
Sportcsarnok működtetése, temető üzemeltetése, holtágak üzemeltetése) biztosított támogatás időarányos
összege. A téli rezsicsökkentés visszafizetett támogatásának összege 624 ezer Ft, a Bursa ösztöndíj
programra kifizetett támogatás összege 525 ezer Ft. A segélyekre megtervezett keretből 15.610 ezer Ft
került felhasználásra, 33% a felhasználás mértéke.
A tervezett felújításokból 228 millió Ft értékű munka valósult meg:
a Kállai Ferenc Kulturális Központ rekonstrukciója 32 millió Ft összegben
gyomai orvosi rendelő felújítása 26 millió Ft értékben
Gyomai városrész rehabilitációja projekt kivitelezésének részszámlái 167.166 ezer Ft értékben
Endrődi sportpálya öltöző ablakcsere 152 ezer Ft
Fő út 81/2. épület felújítása 3.000 ezer Ft értékben
A tervezett beruházások 52 millió Ft értékben teljesültek és az alábbi fő tételek alkotják:
Liget Fürdő csúszdapark létesítésének tervdokumentációja (részszámla) 6.769 ezer Ft
TOP-1.4.1-19 Bölcsőde építési projekt engedélyezési terv és egyéb eljárási díjak 6.404 ezer Ft
Gyomai városrész rehabilitációja projekt kivitelezésének műszaki ellenőri díja 1.193 ezer Ft
út-és parkolóépítés szakértői, eljárási díjak 2.748 ezer Ft
Kállai kulcsprojekt eszközbeszerzés, elektromos hálózat fejlesztés 5.603 ezer Ft
3 db számítógép beszerzés 752 ezer Ft
Egyéb tárgyi eszköz beszerzés (pl. vákumszivattyú, lámpatest, kerékpártámasz, hangosító pult)
1.037 ezer Ft
Rózsahegyi sportudvar kialakítás előlege 5.494 ezer Ft
Vízmű sori ingatlanvásárlás 11.900 ezer Ft
Közfoglalkoztatási programelemhez (galamb tenyésztés) ingatlan vásárlás 3.800 ezer Ft
Egyéb ingatlan beszerzés 271 ezer Ft
Selyem út 124. iroda helyiség kialakítása 1.000 ezer Ft
Gyomai orvosi rendelőnél járdaépítés 831 ezer Ft
Bútorvásárlás 1.600 ezer Ft értékben
Liget Fürdőbe uszodarács és radiátor beszerzés 1.710 ezer Ft összegben
Térfigyelő rendszer bővítése 1.080 ezer Ft összegben
Támogatás értékű felhalmozási kiadások között megjelenő 632 ezer Ft 3 TOP-os projekt (Endrődi
városrész rehabilitációja, Fűzfás-zugi, Csókási belvíz beruházás) fel nem használt támogatási előlegének
visszafizetése, 2.315 ezer Ft pedig a Képtár infrastrukturális fejlesztésére kapott támogatás és a hozzá
kapcsolódó önerő Közalapítvány részére átadott összege, fiatal házasok részére nyújtott lakásvásárlási
támogatás és kölcsön 750 ezer Ft összege, továbbá a Gyermekliget Nonprofit Kft. részére játszótér
kialakításához biztosított támogatás 1.500 ezer Ft összege.
A bevételek alakulását az alábbi táblázat szemlélteti:
Bevételek alakulása:
Megnevezés
Intézményi működési
bevétel
Vagyoni típusú adók
Termékek és
szolgáltatások adói
Egyéb közhatalmi
bevétel

adatok E Ft-ban
Eredeti ei.
111220

Módosított ei.
103927

83000
360500

83000
300500

39580
140625

47,69
46,80

15500

15500

3799

24,51

24

Teljesítés Telj. / Mód. Ei %-ban
34893
33,57

Támogatás értékű
műk. bevétel,
műk.c.peszk.átvét ÁHon kívülről, kölcsön
visszatér.
Önkormányzatok
működési támogatása
Működési bevétel
összesen
Önkormányzati
támogatás
felhalmozási célú
Felh. bev., tám. értékű
felh. bev.,
felh.c.peszk.átvét ÁHon kívülről, kölcsön
visszatér.
Felhalmozási bevétel
összesen
Maradvány
igénybevétele
Forgatási célú belföldi
értékpapír beváltása
Bevételek
mindösszesen

253713

256407

70935

27,67

1031329

1059731

541933

51,14

1855262

1819065

831765

45,72

0

28779

28779

100,00

285952

257365

237986

92,47

285952

286144

266765

93,23

792938

866468

866468

100,00

400000

0

0

3371677

1964998

58,28

2934152

A saját bevételek összességében az időarányos alatt teljesültek. A betervezett bérleti díj bevételek,
földhaszonbér és holtág haszonbér bevételek nem havonta, azonos részletben esedékesek, hanem
esetenként két részletben kell megfizetnie az ügyfélnek, illetve év végére van megállapítva a fizetési
határidő, továbbá a betervezett terményértékesítésből származó bevétel se havi rendszerességgel
realizálódik.
A közhatalmi bevételek a vizsgált időszakban közel 46%-on teljesültek, ezen belül a vagyoni típusú
adóbevétel 48%-ban, a termékek és szolgáltatások adói pedig 47%-ban realizálódtak. A vagyoni típusú adók
közé tartozik az építményadó, az épület után fizetett idegenforgalmi adó, telekadó és a magánszemélyek
kommunális adója. A termékek és szolgáltatások adói közé sorolandó a helyi iparűzési adó, a gépjárműadó,
a talajterhelési díj bevétel és a tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó. Az iparűzési adóbevételünk
46%-ban teljesült a vizsgált időszakban. A koronavírus miatt elrendelt veszélyhelyzethez kapcsolódó
kormányzati döntés értelmében a 2020. évi gépjárműadó bevétel teljes egészében elvonásra kerül a
településektől, ami önkormányzatunk esetében közel 32,5 millió Ft-os bevételkiesést fog jelenteni. A vizsgált
időszakban realizálódott idegenforgalmi adóbevétel összege 1,5 millió Ft volt.
A felhalmozási célú önkormányzati támogatások között megjelenő 28.779 E Ft a Dobó utcai partfal
leszakadás vis maior támogatásának megítélt összege.
A támogatás értékű működési bevételek és az államháztartáson kívülről működési célra átvett
pénzeszközök, kölcsönök visszatérítése 27%-ban teljesültek. Itt jelenik meg a Start mintaprogramra és az
egyéb közfoglalkoztatásra járó támogatás, valamint a földalapú támogatás 56.527 E Ft összege, Hunya
Község Önkormányzata által átutalt 295 E Ft összegű hozzájárulás a Család-és Gyermekjóléti Szolgálat
2019. évi működéséhez, a szúnyoggyérítési feladatokhoz biztosított települési támogatások 233 ezer Ft
összege, a Hivatal működéséhez átadott támogatás 5.472 ezer Ft összege (Csárdaszállás Önkormányzata:
2.918 ezer Ft, Hunya Önkormányzata: 2.554 ezer Ft), a Közalapítvány részéről visszafizetett 600 E Ft
összegű működési kölcsön, a Kistérség által átutalt 7.153 E Ft, ami a KEOP-os hulladékgazdálkodási projekt
során beszerzett gépek bérleti díjának elszámolásához kapcsolódott valamint a veszélyhelyzet idején
felmerült többletköltségek finanszírozására biztosított lakossági felajánlások 650 ezer Ft összege.
A támogatás értékű felhalmozási bevételek és az államháztartáson kívülről felhalmozási célra átvett
pénzeszközök, valamint felhalmozási célú visszatérítendő támogatások és kölcsönök 238 millió Ft
összegben teljesültek. Megérkezett a Bölcsőde építési projekt 220 millió Ft összegű támogatási előlege, a
Kodály és Hídfő utcai belvíz beruházás többlettámogatásának 10.496 E Ft összege, továbbá a Hivatal
energetikai felújításának záró elszámolása után kiutalt 5.543 E Ft támogatás. A horgász versenypálya
kialakításához biztosított hozzájárulás összege 1.265 ezer Ft, a lakosság által visszafizetett lakás-, belvíz
kölcsön és út érdekeltségi hozzájárulás összege 682 ezer Ft.
Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal
A vizsgált időszakban a hivatal kiadásai az alábbiak szerint alakultak:
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Kiadások alakulása:

adatok E Ft-ban

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

Eredeti ei.

Módosított ei.

Teljesítés

211167
39257

209011
38889

101552
19259

Telj / a mód. Ei %
ban
48,59
49,52

47425
0

54668
57

17642
19

32,27
33,33

297849

302625

138472

45,76

300
298149

935
303560

292
138764

31,23
45,71

A hivatalnál a személyi juttatások és a hozzá kapcsolódó járulékok kis mértékben az időarányos alatt
teljesültek. Az igazgatási szakfeladaton belül külön bontáson és külön szervezetkódon jelennek meg a
kirendeltségeken (hunyai és csárdaszállási) dolgozó köztisztviselők. A Közös Hivatalnál összességében az
időarányos alatti teljesítés azzal magyarázható, hogy a jubileumi jutalom előirányzatából a vizsgált
időszakban felhasználás nem történt.
A dologi és egyéb folyó kiadások teljesítése időarányos alatti, melynek indoka a szakmai tevékenységet
segítő szolgáltatásokon, a közüzemi díjaknál, a kommunikációs szolgáltatásoknál, karbantartási
szolgáltatásoknál jelentkező időarányos alatti felhasználás.
A felhalmozási kiadások között kisértékű tárgyi eszköz (telefon, porral oltó készülék és 4 db táblagép)
beszerzések jelennek meg.
Bevételek alakulása:

adatok E Ft-ban

Megnevezés
Intézményi működési
bevételek
Közhatalmi bevételek
Irányító szervtől kapott
támogatás
Maradvány
igénybevétele
Bevételek összesen

Eredeti ei.
2526

Módosított ei.
2526

Teljesítés
1413

Telj./Mód. ei.
55,94

260
290953

260
291981

514
138850

197,69
47,55

4410

8793

8793

100,00

298149

303560

149570

49,27

Az intézményi működési bevételek tartalmazzák a továbbszámlázott bevételek, bérleti díjak összegeit és a
kamatbevételeket.
A közhatalmi bevételek között az igazgatási szolgáltatási díjbevételek jelennek meg.
Az irányító szervtől kapott támogatás kis mértékben az időarányos alatt teljesült.
Határ Győző Városi Könyvtár
Kiadások alakulása:
Megnevezés
Személyi juttatások
Munkaadót terhelő
járulékok
Dologi kiadás
Működési kiadás
Felhalmozási kiadás

adatok E Ft-ban
Eredeti ei.

Módosított ei.

Teljesítés

14609
2523

17576
2818

8899
1388

Telj / a mód. ei. %
ban
50,63
49,25

16703
33835
1300

17056
37450
2568

7637
17924
261

44,78
47,86
10,16
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Kiadások
mindösszesen

35135

40018

18185

45,44

A Könyvtár általános működését elemezve megállapítható, hogy a személyi juttatások és a munkaadót
terhelő járulékok teljesülése az időarányosnak megfelelő. Rendelet módosítással beépítésre került a 3 fő
közfoglalkoztatott bére és járulékai az előirányzatok közé. A Kormány a 8/2017. (I. 23.) rendeletében döntött
arról, hogy a kulturális ágazatban a helyi önkormányzat által foglalkoztatott közalkalmazottak részére 2020.
évben is kulturális illetménypótlékhoz kapcsolódó többlettámogatást biztosít. A személyi juttatások és a
járulékok előirányzatai közé egész évre beépítésre került az állami támogatásként átutalt kulturális pótlék
összege, melynek időarányos kifizetése meg is történt a vizsgált időszak minden hónapjában.
A dologi kiadások teljesülése 45 %, időarányos alatt teljesült:
A Könyvtár állománygyarapításra a betervezett bruttó 2.620 ezer Ft-ból 1.281 ezer Ft-ot használt fel,
azaz a keret 49 %-át. A könyvek, folyóiratok beszerzése az igényekhez igazodva történik annak
tükrében, hogy a felhasználás év végén nem haladhatja meg a rendelkezésre álló keretet.
Az épület rezsi kiadásaiból az első félévben a betervezett keret 20 %-a került felhasználásra.
A felhalmozási kiadások között informatikai és egyéb kisértékű tárgyi eszköz beszerzés valósult meg 261
ezer Ft értékben.
Bevételek alakulása:
Megnevezés
Intézményi működési
bevételek
Működési célú
támogatás értékű
bevétel
Irányító szervtől kapott
támogatás
Maradvány
igénybevétele
Bevételek összesen

adatok E Ft-ban
Eredeti ei
600

Módosított ei.
600

Teljesítés Telj. / Mód. Ei %-ban
227
37,83

0

2781

1966

70,69

34535

36156

17939

49,62

0

481

481

100,00

35135

40018

20613

51,51

A saját bevételek között az intézmény által nyújtott szolgáltatások bevételei jelennek meg.
A közfoglalkoztatottak finanszírozására leutalt támogatás összege 1.966 ezer Ft
Az irányító szervtől kapott támogatás felhasználása időarányossal közel azonosan alakult a vizsgált
időszakban.
Kállai Ferenc Művelődési Központ
Kiadások alakulása:
Megnevezés
Személyi juttatások
Munkaadót terhelő
járulékok
Dologi kiadás
Működési kiadások
összesen
Felhalmozási kiadás
Kiadások
mindösszesen

adatok E Ft-ban
Eredeti ei.

Módosított ei.

Teljesítés

19302
3389

23482
3799

11252
1836

Telj / a mód. Ei. %
ban
47,92
48,33

12763
35454

11563
38844

5715
18803

49,42
48,41

6500
41954

9700
48544

8931
27734

92,07
57,13

Az intézmény egészénél a bérek és járulékainak teljesítése kis mértékben az időarányos alatt alakult. Az
intézmény költségvetésébe beépítésre került a közfoglalkoztatottak részére kifizetendő bér és járulék éves
összege. A kormányrendelet alapján az intézmény közalkalmazottai részére beépítésre és időarányosan
kifizetésre is került a kulturális illetménypótlék havonta esedékes összege.
A dologi kiadások a vizsgált időszakban időarányosan kerültek felhasználásra. A „Színház az élet” projekt
keretei között 350 ezer Ft került kifizetésre egy nőnapi előadói estre. A CLLD projekt támogatásának
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utalásáig az intézmény eredeti költségvetését terheli ezen tétel.
A felhalmozási kiadások között balettpadló beszerzésére és elhelyezésére kerül sor 1.589 ezer Ft értékben
és két TOP-os projekthez kapcsolódó beszerzések valósultak meg. Hang-és fénytechnikai eszközök
beszerzése történt 3.505 ezer Ft értékben, egyéb eszközök vásárlása 3.637 ezer Ft összegben, valamint
számítógépasztal és polc beszerzésre került sor 166 ezer Ft értékben és egyéb kisértékű tárgyi eszköz
beszerzés valósult meg 34 ezer Ft összegben. A két eszközbeszerzés támogatási szerződése már
megkötésre került, támogatás utalása viszont még nem történt.
Bevételek alakulása:
Megnevezés
Intézményi működési
bevételek
Működési célú
támogatás értékű
bevétel
Felhalmozási célú
támogatás
Irányító szervtől kapott
támogatás
Maradvány
igénybevétele
Bevételek összesen

adatok E Ft-ban
Eredeti ei.
6000

Módosított ei.
6000

Teljesítés Telj. / Mód. Ei. %-ban
1194
19,9

0

3982

2372

59,57

0

7055

0

0,00

35954

30899

26608

86,11

0

608

608

100,00

41954

48544

30782

63,41

Az intézményi saját bevételek az időarányos alatt, 20 %-on teljesültek (ezen teljesítés az előző év azonos
időszakában 33% volt).
A működési célú támogatásértékű bevételek között realizálódott a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó 2.372
ezer Ft összegű támogatás.
Az irányító szervtől igénybevett támogatás összege az időarányost meghaladva teljesült, melynek oka,
hogy a két CLLD-s projektben beszerzett eszközök forrása még nem érkezett meg az intézmény számlájára,
továbbá a bevételek elmaradása. A veszélyhelyzet által is befolyásolt bevételkiesés amennyiben nem tud az
év hátralevő részében kompenzálódni, úgy az intézmény működése többlet önkormányzati támogatást fog
igényelni.
Szent Antal Népház és Művelődési Ház
Kiadások alakulása:
Megnevezés
Személyi juttatások
Munkaadót terhelő
járulékok
Dologi kiadás
Működési kiadások
összesen
Felhalmozási
kiadások
Kiadások
mindösszesen

adatok E Ft-ban
Eredeti ei.

Módosított ei.

Teljesítés

18256
3205

20118
3399

10431
1766

Telj / a mód. Ei. %
ban
51,85
51,96

9855
31316

10778
34295

4011
16208

37,21
47,26

770

770

10

1,30

32086

35065

16218

46,25

Az intézmény egészénél a bérek és járulékainak teljesítése az időarányost kissé meghaladva alakult, mely
azzal magyarázható, hogy az intézménynél a vizsgált időszakban kifizetésre került a betervezett jubileumi
jutalom összege. Az intézménynél foglalkoztatott közfoglalkoztatottak bérköltsége a költségvetési rendelet
módosítása alkalmával került beépítésre. Az intézmény személyi juttatásai és járulékai között kifizetésre
került a kulturális illetménypótlék, melyre a támogatást az állam biztosítja a kulturális területen dolgozó
közalkalmazottak részére.
A dologi kiadások teljesítése 37%, mely időarányos alatti felhasználást mutat.
A felhalmozási kiadások között 1 db porral oltó készülék vásárlása történt.
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Bevételek alakulása:
Megnevezés
Intézményi működési
bevételek
Működési célú
támogatás értékű
bevétel, működési célú
átvett peszk.
Irányító szervtől kapott
támogatás
Maradvány
igénybevétele
Bevételek összesen

adatok E Ft-ban
Eredeti ei.
5750

Módosított ei.
5750

Teljesítés Telj. / Mód. Ei. %-ban
1666
28,97

0

1637

1327

81,06

26336

27259

15507

56,89

0

419

419

100,00

32086

35065

18919

53,95

Az intézményi saját bevételek az időarányos alatt teljesültek, a tavalyi év azonos időszakához képest 600
ezer Ft-tal kevesebb bevétel realizálódott.
A működési célú támogatásértékű bevétel és átvett pénzeszköz soron a közfoglalkoztatott
alkalmazásához kapcsolódó támogatás 1.207 ezer Ft összege jelenik meg, valamint a Nemzetközi
Gyermekmentő Szolgálat 120 ezer Ft összegű támogatása.
Az irányító szervtől igénybe vett támogatás 57 %, mely a bevételek időarányos alatti teljesítésével
indokolható.
Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Kistérségi Óvoda
Kiadások alakulása:
Megnevezés
Személyi juttatások
Munkaadót terhelő
járulékok
Dologi kiadás
Működési kiadások
összesen
Felhalmozási kiadás
Kiadások
mindösszesen

adatok E Ft-ban
Eredeti ei.

Módosított ei.

Teljesítés

122512
22162

122512
22162

59751
11209

Telj / a mód. Ei. %
ban
48,77
50,58

16464
161138

15532
160206

6753
77713

43,48
48,51

5184
166322

5184
165390

1136
78849

21,91
47,67

Az intézményben a személyi juttatások és a hozzá kapcsolódó járulékok a vizsgált időszakban az
időarányossal közel azonosan teljesültek.
A dologi kiadás összességében kis mértékben időarányos alatti. A csárdaszállási telephely működéséhez
428 ezer Ft (terv 42%-a), a gyomaendrődi óvodákéhoz 5,97 millió Ft (terv 45%-a) kiadás kapcsolódik. Az
étkeztetési feladatnál a betervezett 1.383 ezer Ft-nak a 25%-a merült fel kiadásként a vizsgált időszakban a
csárdaszállási óvodai telephelyen.
A felhalmozási kiadások között óvodai fektetőágyak, raktárszekrény, fűnyírók, telefon és projektor védőrács
beszerzés történt 865 ezer Ft értékben, továbbá 271 ezer Ft értékben parkettázás valósult meg.
Bevételek alakulása:
Megnevezés
Intézményi működési
bevétel
Működési célú
támogatás értékű
bevétel
Irányító szervtől kapott

adatok E Ft-ban
Eredeti ei.
0

Módosított ei.
0

0

0

490

166322

165341

80371
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Teljesítés Telj. / Mód. Ei %-ban
60

48,61

támogatás
Maradvány
igénybevétele
Bevételek összesen

0

49

49

100,00

166322

165390

80970

48,96

Az intézmény működési bevétele között kamatbevétel és továbbszámlázott bevétel jelenik meg.
A működési célú támogatásértékű bevétel soron a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó támogatás 490 ezer
Ft összege jelenik meg.
Az irányító szervtől kapott támogatás összege azonos az időarányos tervezett előirányzat összegével.
Városi Egészségügyi Intézmény
Kiadások alakulása:
Megnevezés
Személyi juttatások
Munkaadót terhelő
járulékok
Dologi kiadás
Működési kiadások
összesen
Felhalmozási kiadás
Kiadások
mindösszesen

adatok E Ft-ban
Eredeti ei.

Módosított ei.

Teljesítés

91715
16604

91715
16604

44912
8440

Telj / a mód. Ei. %
ban
48,97
50,83

101151
209470

111899
220218

60791
114143

54,33
51,83

20000
229470

24778
244996

7031
121174

28,38
49,46

Az intézményben a személyi juttatások és a járulékok az időarányosnak megfelelően teljesültek.
A dologi kiadások teljesülése kis mértékben az időarányos felett alakult, a közüzemi díjakra, az informatikai
szolgáltatásokra és a szakmai tevékenységet segítő szolgáltatásokra megtervezett keretből történt
időarányos feletti felhasználás.
A felhalmozási kiadások között 7.031 ezer Ft értékben jelentkeztek eszközbeszerzések (tonométer,
motoros vizsgálóasztal, réslámpa, vizsgálólámpa, vákumterápiás berendezés, laryngoscop és egyéb
kisértékű eszköz).
Bevételek alakulása:
Megnevezés
Intézményi működési
bevétel
Működési célú
támogatás értékű
bevétel
Maradvány igénybe
vétele
Irányító szervtől kapott
támogatás
Bevételek összesen

adatok E Ft-ban
Eredeti ei.
4710

Módosított ei.
4710

Teljesítés Telj. / Mód. Ei %-ban
1984
42,12

189438

189438

124165

65,54

10330

46856

46856

100,00

24992

3992

0

0,00

229470

244996

173005

70,62

A betervezett intézményi működési bevétel teljesítése 42%, mely elsősorban a továbbszámlázott
költségekből és a bérleti díj bevételekből tevődik össze.
A működési célú támogatásértékű bevételek között a NEAK-tól kapott támogatás (122,5 millió Ft) és a
közfoglalkoztatottak finanszírozására kapott támogatás (1,6 millió Ft) jelenik meg. A NEAK támogatások
között megjelenik az a 17 millió Ft is, ami az egészségügyi dolgozók részére, a veszélyhelyzetben végzett
munkájuk elismeréseként kifizetendő egyszeri bruttó 500 ezer Ft forrását képezi. A juttatás kifizetése július
hónapban történt meg.
Az előző évben képződött maradvány igénybevétele megtörtént. Az intézmény előző év végén több mint
28 millió Ft összegben működési struktúra és gazdálkodási egyensúly javítását célzó egyszeri NEAK
támogatásban részesült. A támogatásból 3,5 millió Ft-ot használt fel az intézmény a működési kiadásainak
finanszírozására, a fennmaradó 24,7 millió Ft-ot a belgyógyászati szakrendelés strukturális átalakítására, a
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számítógépes rendszer cseréjére és az eszközpark korszerűsítésére kívánja fordítani.
Irányító szerv részéről támogatás utalása nem történt a vizsgált időszakban.
Gyomaendrődi Család- és Gyermekjóléti Központ
Kiadások alakulása:
Megnevezés
Személyi juttatások
Munkaadót terhelő
járulékok
Dologi kiadás
Működési kiadások
összesen
Felhalmozási
kiadások
Kiadások
mindösszesen

adatok E Ft-ban
Eredeti ei.

Módosított ei.

Teljesítés

37320
6499

38997
6661

21224
3610

Telj / a mód. Ei. %
ban
54,42
54,20

8923
52742

10206
55864

5605
30439

54,92
54,49

1713

200

29

14,50

54455

56064

30468

54,35

Az intézménynél a bérek és járulékok az időarányost kissé meghaladva teljesültek. Az intézmény személyi
juttatásai és járulékai közé már az eredeti előirányzatba beépítésre és a vizsgált időszakban a rendszeres
juttatások mellett kifizetésre is került a szociális ágazati pótlék, melyre a támogatást az állam biztosítja a
szociális területen dolgozó közalkalmazottak részére. A tényleges kifizetéshez igazodó előirányzat
korrekcióra a költségvetési rendelet módosítása alkalmával kerül sor.
A dologi kiadások időarányos feletti teljesítése azzal indokolható, hogy a betervezett festési munkák a
vizsgált időszakban elvégzésre és kifizetésre kerültek.
Felhalmozási kiadások között tűzoltó készülék és egyéb kisértékű tárgyi eszköz vásárlása jelentkezett.
Bevételek alakulása:
Megnevezés
Intézményi működési
bevételek
Működési célú
támogatás értékű
bevétel és átvett
pénzeszköz
Irányító szervtől kapott
támogatás
Maradvány
igénybevétele
Bevételek összesen

adatok E Ft-ban
Eredeti ei.
0

Módosított ei.
0

Teljesítés Telj. / Mód. Ei. %-ban
571

0

1637

1151

70,31

54455

54225

30126

55,56

0

202

202

100,00

54455

56064

32050

57,17

Az intézmény működési bevételei között kamatbevétel jelenik meg, valamint az intézmény által szervezett
nyári gyerektáborra befizetett részvételi díjak összege (569 E Ft).
A támogatás értékű bevételek között a közfoglalkoztatáshoz leutalt 1.151 ezer Ft összegű támogatás
realizálódott.
Az irányító szervtől igénybe vett támogatás az időarányost kissé meghaladva teljesült, mely azzal
indokolható, hogy a felújítások közül átcsoportosított épület karbantartási feladatok a vizsgált időszakban
végrehajtásra és a számla kifizetésre került.
Térségi Szociális Gondozási Központ
(Készítette: Mraucsik Éva intézményvezető és Takács Gabriella gazdasági vezető)
A vizsgált időszakban az intézmény bevételei és kiadásai az alábbiak szerint alakultak:
Kiadások alakulása:

adatok E Ft-ban
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Megnevezés

Eredeti
előirányzat

Személyi juttatások
Munkaadót terhelő járulékok
Dologi kiadás
Beruházások
Működési kiadások összesen

Módosított
előirányzat

411 213
75 850
249 866
0
736 929

434 592
79 749
240 295
300
754 936

Teljesítés
229 139
42 596
119 883
200
391 818

Teljesítés %-a
a módosított
előirányzathoz

53
53
50
67
52

A személyi juttatások és a hozzá kapcsolódó járulékok 3 % -os mértékű időarányos túllépést mutatnak. Ez abból
adódik, hogy a szociális ágazati pótlék és kompenzáció teljesítési oldalán hat havi, míg az előirányzati oldalon négy
havi érték jelentkezik.
Valójában, ha ezek a tételek kiemelésre kerülnek az előirányzatokból és a teljesítésből is – akkor a személyi juttatás
és járulékainak kifizetése a tervezett szintnek megfelelő arányt mutat a vizsgált időszakban.
A dologi kiadások teljesítése 50 %-os teljesítést mutat, mely megfelel az időarányos terveknek.
Bevételek alakulása:
Megnevezés
Intézményi működési
bevételek
Támogatás értékű
működési bevétel
Előző év költségvetési
maradványának
igénybevétele
Irányító szervtől kapott
támogatás
Bevételek összesen

adatok E Ft-ban
Eredeti
előirányzat

Módosított
előirányzat

Teljesítés

Teljesítés %-a
a módosított
előirányzathoz

289 830

282 382

121 517

43

0

3 091

4 021

130

0

985

985

100

447 099

468 478

293 316

63

736 929

754 936

419 839

56

Az intézményi működési bevételek esetében látható, hogy mintegy 7 %-os bevétel elmaradás jelentkezik az
időarányos tervekhez viszonyítva. A bevételkiesés oka egyrészt a veszélyhelyzet idején, az idős otthonokban üresen
álló férőhelyek miatt kiesett térítési díj bevétel, tekintettel a miniszter által elrendelt felvételi zárlatra. Másrészt a
köznevelési és közoktatási intézményekbe járó gyermekek csak kevés számban éltek a felkínált étkeztetés
lehetőségével. Negatívan befolyásolta bevételeinket, hogy a veszélyhelyzet idején csökkent a külsős étkezők száma
is.
Támogatás értékű működési bevételek jogcímen a Foglalkoztatási Hivatal által a közfoglalkoztatottak bérére
kiutalt bértámogatás került elszámolásra, mely 100%-os fedezetet biztosított az intézménynél foglalkoztatott
közfoglalkoztatottak bérére. Az előirányzat a következő rendelet módosítással kerül rendezésre.
Az irányító szervtől kapott támogatás teljesítése túllépést mutat, mely ágazati és kiegészítő ágazati pótlék címen
4-6 hónapra megkapott állami támogatás korrekcióját követően megszűnik. Az intézményfinanszírozás torzító
tényezőit figyelembe véve elmondható, hogy az irányító szervi támogatás az időarányos tervhez képest közel
azonos értéket mutat.
Március második felétől a COVID-19 járványügyi helyzet miatt, az intézmény működése, a tervezetthez képest
jelentősen megváltozott, mely az intézmény gazdálkodását is nagyban befolyásolja.
Elsősorban a gyermekétkeztetésben résztvevők száma csökkent, mely a bevételi és kiadási előirányzatainkat is
érinti. Valamint a védekezésre fordított kiadásaink is jelentősen megnövekedtek főként a tisztító-, fertőtlenítőszer,
maszk, védőruha vonatkozásában.
Önkormányzati összegzés, kitekintés:
A mai napon (2020. augusztus 12.) az önkormányzat főszámláján 378 millió Ft a rendelkezésre álló forrás. A napi
zavartalan működés biztosítása mellett az Önkormányzat által vállalt kötelezettségek teljesítését és a folyamatban
lévő pályázatok finanszírozását is biztosítani kell.
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Az év végéig tartó kitekintésnek több bizonytalansági tényezője van, melyek alapvetően fogják befolyásolni a város
pénzügyi helyzetét 2020. december 31-én. Ezek közül néhány:
2020. szeptemberében esedékes adóbevételek teljesülése
a folyamatban lévő TOP-os és egyéb önkormányzati pályázatok önerejének alakulása
a betervezett beruházások, felújítások megvalósulása
a gazdasági társaságok gazdálkodásának alakulása
intézményeink finanszírozási helyzetének alakulása
az eredeti költségvetésbe be nem tervezett többlet kötelezettségvállalások alakulása
a COVID-19 koronavírus miatt kialakult veszélyhelyzet hatása valamennyi költségvetési szerv és
önkormányzati tulajdonú gazdasági társaság gazdálkodására
mind az intézmények, mind az önkormányzat életét, gazdálkodását befolyásoló előre nem tervezhető,
váratlan események.
Az előttünk álló félévben mind az intézmények, mind az önkormányzat részéről fegyelmezett és megfontolt
gazdálkodás szükséges annak érdekében, hogy likviditási és finanszírozási problémák ne jelentkezzenek a
gazdálkodás során.
Kérem a Tisztelt Testületet, szíveskedjen az előterjesztést megtárgyalni és az önkormányzat és intézményei 2020.
év első féléves gazdálkodásának alakulását bemutató beszámolót elfogadni.
Döntéshozói vélemények
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
Döntési javaslat
"Első féléves gazdálkodási beszámoló elfogadása"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Költségvetés, zárszámadás
A Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja az Önkormányzat és intézményei 2020. első
féléves gazdálkodásának alakulását bemutató beszámolót.
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
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5. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
2020. augusztus 17-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező bizottság:

Döntés a közművelődési intézményekben foglalkoztatottak tervezett
bérmódosításáról
Dr. Csordás Ádám, Pap-Szabó Katalin jegyző
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 kulturális intézményekben foglalkoztatottak közalkalmazotti jogviszonyának átalakulásáról, valamint egyes
kulturális tárgyú törvények módosításáról szóló 2020. évi XXXII. törvény (a továbbiakban: Törvény) értelmében a
kulturális intézményekben foglalkoztatottak a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (a
továbbiakban: Kjt.) közalkalmazotti jogviszonya a törvény erejénél fogva, 2020. november 1-jei hatállyal munka
törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény szerinti munkaviszonnyá alakul át.
Az átalakulással létrejövő munkaviszonyokat folyamatosnak kell tekinteni, valamint Törvény 3. § (5) bekezdése
értelmében az átalakulással létrejövő munkaviszonyra az átalakulást követő öt évében a Kjt.-nek a végkielégítésre
és a jubileumi jutalomra vonatkozó szabályait is alkalmazni kell.
Nem rendelkezik viszont a Törvény a Kjt. 77. § (1) bekezdése alapján adható eseti keresetkiegészítésről, amelyet a
munkáltató a közalkalmazott meghatározott munkateljesítmény eléréséért, illetve átmeneti többletfeladatok
teljesítéséért a megállapított személyi juttatások előirányzatán belül egyszeri vagy meghatározott időre szóló, havi
rendszerességgel adhat.
E juttatás mértékét a mindenkori központi költségvetésről szóló törvény állapítja meg, így az idei évre ilyen jogcímen
adható keresetkiegészítésről Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény 59. §
(2) bekezdése rendelkezik, mely alapján a Kjt. 77. § (1) bekezdése szerinti feltételek fennállása esetén nyújtott
keresetkiegészítés a 2020. évben a keresetbe tartozó juttatások előző évi bázis előirányzatának 2%-a.
Az ilyen jogcímen meghatározott eseti keresetkiegészítést minden évben az intézmények éves költségvetése
határozta meg, s amennyiben erre lehetőség adódott, úgy a munkáltatók éltek ennek az összegnek a tervezésével
és a költségvetési év végén egy egyszeri eseti keresetkiegészítés megállapításával.
Gyomaendrőd Város Önkormányzata által fenntartott intézmények közalkalmazottai részére 2020. évre 2%-os
keresetkiegészítés valamennyi intézmény költségvetésébe be lett tervezve, a jogviszonyváltás következtében a
Határ Győző Városi Könyvtár, a Kállai Ferenc Művelődési Központ, valamint a Szent Antal Népház és
Művelődési Ház munkavállalói 2021. évtől már nem részesülhetnek ebben a juttatásban.
Tisztelt Képviselő-testület!
A Gyomaendrőd Város Önkormányzata által fenntartott intézmények alkalmazottainak jogállását, így többek között a
kinevezésre és a jogviszony megszüntetésre, a besorolásra, az előmenetelre, az illetményre vonatkozó szabályokat
a Kjt. rendelkezései határozták meg, különbséget az adott ágazatra vonatkozó, speciális szabályokat tartalmazó
ágazati jogszabályok teremtettek, különösen a kötelező illetményelemként beépülő ágazati pótlékok mértékével.
A nem kötelező, hanem a munkáltató által megállapított, „adható” béren kívüli juttatások tekintetében az
Önkormányzat és a Képviselő-testület minden esetben egységes szemlélettel, azonos mértékben támogatta az
intézmények alkalmazottait. Ahhoz, hogy ez az egységes szemlélet továbbra is érvényesülhessen, a Képviselőtestületnek egy olyan döntést szükséges hoznia, melyben a Képviselő-testület arra vállal kötelezettséget, hogy
amennyiben az adott költségvetési évre, a továbbiakban is a Kjt. hatálya alatt álló intézmények közalkalmazottai
részére betervezi az intézményi költségvetésbe az eseti keresetkiegészítéshez szükséges forrást, úgy megteszi ezt
a kulturális intézmények munkavállalói részére is.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megvitatására, valamint a határozati javaslat elfogadására!
Döntéshozói vélemények
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
Döntési javaslat
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"Döntés a közművelődési intézményekben foglalkoztatottak tervezett bérmódosításáról"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Személyzeti ügyek
A Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete kötelezettséget vállal arra, hogy a 2021. évi
költségvetési évtől, amennyiben a költségvetési helyzete lehetővé teszi, hogy az Önkormányzat Kjt. hatálya alatt álló
intézmények közalkalmazottai részére biztosítsa az intézményi költségvetésben az eseti keresetkiegészítéshez
szükséges forrást, abban az esetben a Gyomaendrőd Város Önkormányzata által fenntartott kulturális intézmények
költségvetésébe is betervezésre kerül ezen egyszeri juttatás kifizetésének forrása. Az intézmény munkavállalóit
megillető egyszeri juttatás intézményi kerete a 2020. év keresetbe tartozó juttatás 2 %-a.
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
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6. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
2020. augusztus 17-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező bizottság:

Beszámoló a Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi
tevékenységéről
Enyedi László osztályvezető, Keresztesné Jáksó Éva osztályvezető, Pap-Szabó
Katalin jegyző, Pardi László osztályvezető, Petényi Roland osztályvezető,
Szilágyiné Bácsi Gabriella osztályvezető
Pap-Szabó Katalin jegyző
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság, Ügyrendi,
Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság, Pénzügyi,
Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 81. § (1) bekezdés f) pontjában előírt
feladatkör szerint a jegyző évente beszámol a képviselő-testületnek a hivatal tevékenységéről.
A Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi tevékenységről szóló beszámolóját mellékelten
beterjesztem.
Döntéshozói vélemények
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
Döntési javaslat
"Beszámoló elfogadása"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Szervezet irányítás
A Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal 2019.
évi tevékenységéről szóló beszámolót elfogadja.
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
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A GYOMAENDRŐDI KÖZÖS
ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL
BESZÁMOLÓJA
A 2019. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL
Jegyzői összefoglaló
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 81. §
(1) bekezdés f) pontjában előírt feladatkör szerint a jegyző évente beszámol a
képviselő-testületnek a hivatal tevékenységéről. Képviselő-testületek a 2020. évi
munkatervében az augusztusi ülésekre tűzték ki a Közös Önkormányzati Hivatal
(továbbiakban: Hivatal) beszámolójának megtárgyalását. Ennek megfelelően a Hivatal
elkészítette a Beszámolót.
Tekintettel arra, hogy Jegyzőként 2019. január 01. napjától vezetem a Gyomaendrődi
Közös Önkormányzati Hivatalt, így ez az első alkalom, hogy beszámolhatok a Hivatal
tevékenységéről a képviselő-testületeknek. 2019. évben a Hivatali apparátus nem
csak azzal szembesült, hogy új vezető került a Hivatal élére, hanem azzal is, hogy két
választást kellett előkészíteni és lebonyolítani. 2019. május 26-án az Európai
Parlament képviselőinek választása, 2019. október 13-án a helyi önkormányzati
általános választásra került sor. A rendkívül kimerítő és nagy felelősséggel járó
munkában a Hivatal dolgozóinak két harmada vett részt. Mindkét választás során a
feladatokat hiba nélkül, zökkenőmentesen végrehajtottuk, a választások napján a
választási bizottságokhoz kifogás nem érkezett. Az önkormányzati képviselők és
polgármesterek, valamint nemzetiségi képviselők választását követően minden
képviselő-testületnél alakuló ülést kellett tartani a jogszabály által meghatározott
időkereten belül. Csárdaszállás esetében volt szükség polgármesteri munkakör
átadás-átvételre.
A Hivatal folyamatos munkavégzését két terület szabja meg. A hatósági és klasszikus
közigazgatási tevékenység, valamint az önkormányzatisághoz kapcsolódó előkészítő
és végrehajtó feladatok. Ez utóbbi feladatkörben három település önkormányzati
testületei elé kerülő 1.309 napirendi pont 14 ezer oldalnyi előterjesztését kellett
körültekintően és szakszerűen megfogalmazni, illetve a 180 ülés jegyzőkönyvét leírni,
valamint a megalkotott 47 rendelet és meghozott 2.046 határozat végrehajtását
megszervezni.
Az elmúlt években mind három település életében jelentős fejlődést eredményeztek
azok a fejlesztési források, melyek elsősorban infrastrukturális beruházásokat
valósítottak meg. Gyomaendrődön ezek közül a legjelentősebbek voltak az orvosi
rendelők felújítási munkálatai, a Szabadság tér felújítása, előkészítés, az endrődi

városrészen keresztül haladó kerékpárút megépítése, a Fűzfás- és Csókási-holtágak
belvíz rekonstrukciója. Hunyán és Csárdaszálláson egy-egy külterületi út felújítása
valósult meg kisebb infrastrukturális fejlesztések mellett. Ezek megvalósítása során
rendszeresen kellett üléseznie a projekt menedzsmentnek vagy a közbeszerzési bíráló
és közbeszerzési bizottságnak. Lakossági fórumokat kellett szervezni a nagyhorderejű
beruházások esetén, ezek mind az előre ütemezett feladatokon túli többletmunkával
járó teendők, melyek az apparátus azonnali reagálását igénylik.
2019. évben már egy felújított városházán folyhatott a hivatali tevékenység. Hivatal
tisztviselői megfelelő munkakörnyezetben, megfelelő infrastrukturális körülmények
között dolgozhatnak. Folyamatosan figyelmet kell fordítani a számítógépes állomások
fejlesztésére, így elkerülhető, hogy az elöregedő géppark egyszerre okozzon jelentős
anyagi terhet és fennakadást a munkavégzésben. 2019. évben 9 komplett
munkaállomás beszerzése, 5 monitor cseréje történt meg. Az informatikai fejlesztés
keretében az önkormányzati választások után mind három önkormányzat képviselőtestület esetén új lap-topok beszerzésére került sor, mely a testületi munka
hatékonyságát javította. Az év elejétől a Hivatalban rendszer szinten használt ASP
szakrendszerek gazdálkodási osztály életében okoztak jelentős nehézségeket. Az
áprilisi zárásig a pénzügyi osztályon dolgozók jelentős többletmunkát végeztek a
hivatalos munkaidőn kívül, annak érdekében, hogy az önkormányzatok és az
intézmény rendszerkönyvelési és adatszolgáltatási kötelezettségei határidőre
teljesülhessenek. A kollégák kötelező közszolgálati képzéseken kívül több alkalommal
vettek részt hivatalon belüli felkészítéseken egyrészt a választási felkészülés
keretében, másrészt az ASP rendszer zavartalan működtetése érdekében.
Hivatal személyi állományának összetétele a 2019-évben is bekövetkező fluktuáció
okán mutat változást. A Hivatalban az év zárásakor 53 fő köztisztviselő végzett
munkát, 7 új közszolgálati kinevezés jött létre, 5 jogviszony megszüntetés és egy
nyugdíjba vonulás miatti megszűnés történt. A megüresedett feladatkörök
pályáztatás útján kerültek betöltésre, egyes esetekben feladat átszervezéssel lettek
megoldva. Az álláshelyek betöltésénél fontos szempont, hogy ha lehetőség van rá
gyomaendrődi munkavállaló kerüljön kiválasztásra. A speciális szaktudást igénylő
munkakörök esetén ezt a szempontot nehéz előtérbe helyezni. A megfelelő kvalitású
munkavállaló sajnos egyre kevesebb. A kormányhivataloknál alkalmazott bérezéssel
az önkormányzati szektor sajnos továbbra sem tud versenyezni, annak ellenére sem,
hogy 2019. évben már második alkalommal megemelt köztisztviselői illetménylap
jelentősen javított a korábban alkalmazott béreken.
A fenti negatív hatásokat az irodai infrastruktúra és a Városháza korszerűsítésével, a
közszolgálati szabályzat adta lehetőségeket felhasználva és egyéb munkáltatói
gesztusokkal kívánta mérsékelni a Hivatal vezetése. A Cafeteria juttatás, a
helyettesítéssel végzett többletmunka anyagi honorálása, erkölcsi elismerés (pl.
jubileumi jutalmazás testület előtti ünnepélyessége), munkahelyi rendezvények

(Nőnapi köszöntés, köztisztviselők napja, évzáró rendezvény) mind azt szolgálták,
hogy az általános közérzet, a jó munkahelyi légkör enyhítse a munkavállalókra
nehezedő terheket.
Végül meg kell említeni, hogy a Képviselő-testület illetményalap emelést lehetővé
tevő döntése pozitív hatással volt a személyi állomány stabilitására és minőségi
mutatói megőrzésére.
Megítélésem szerint a Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal dolgozói
állományából néhányan kiemelkedően látják el feladataikat, míg a hivatali átlag is jó
szakmai színvonalat képvisel. A nagy türelmet igénylő ügyfélkezelés megfelelő
színvonalú, panaszkezelésre nem volt szükség, így remélhetőleg a lakosok
elégedettségére szolgálunk.
A hivatali beszámoló ezen pontján megragadom az alkalmat, hogy
megköszönjem Megyeri László aljegyző kollégám segítőkész munkáját, ami a
választások körüli teendők magas színvonalú szakmai biztosításán túl kiterjedt a
Hivatali tevékenység minden részletére. Elismerésre méltó 45 éves közszolgálati
életpálya lezárását követően, a beszámoló készítésekor már megérdemelt
szabadságát töltő kollégámnak mindenképp hálával tartozok a zökkenőmentes
átállásban való együttműködésért.
A korábbi évek gyakorlatát követve az egyes szervezeti egységek munkájáról az
osztályvezetők által készített beszámolóval tájékoztatjuk a Tisztelt képviselőtestületeket.
Adó Osztály

A szervezeti egység feladatainak bemutatása:
Az Adó Osztály elsősorban a jegyző, mint I. fokú, önkormányzati adóhatóság adóügyi
feladata és hatáskörébe utalt feladatokat látja el, törvényi szintű szabályozáson
alapulva. A törvény adta lehetőségek keretei között az önkormányzatok önállóan
alkotják meg helyi adórendeleteiket, melyben szabályozzák a bevezetett adók, az
adóalanyok, a nyújtott mentességek, kedvezmények körét. Fentieken kívül
mindhárom önkormányzat esetében átengedett bevételt képez a termőföld
bérbeadásából származó jövedelemadó, és még 2019. évben a gépjárműadó 40 %-a.
További feladat az úgynevezett egyéb, adók módjára behajtandó köztartozások,
illetve Gyomaendrőd esetében a talajterhelési díj beszedése, illetve a magánfőző
desztilláló-berendezésének bejelentésével kapcsolatos eljárás.

Bevezetett adó

Építményadó
Kommunális
adó
Idegenforgalmi
adó
Iparűzési adó
Gépjárműadó
Talajterhelési díj

Adóalanyok és adótárgyak száma 2019-ben
Gyomaendrőd
Csárdaszállás
Hunya
adótárg
adóalany
adótárgy
adóalany
adóalany adótárgy
y
fő
db
fő
fő
db
db
1.559
1.845
105
117
6.308

6.876

101

-------

1.623
4.231
60

------6.144
-------

207

216

422

460

136
162

------238

223
231

------394

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

Szervezeti felépítés, személyi állomány:
Az Adó Osztály feladatait 2019. évben Gyomaendrődön 1 fő osztályvezető irányítása
mellett 6 fő ügyintézővel látta el. Az adóigazgatáshoz kapcsolódó ügyfélszolgálati
feladatokat márciusig a Közigazgatási Osztály állományába tartozó ügyintéző végezte
el, a hivatali munka átszervezését követően ezt a feladatot is az osztály dolgozói
látták el felváltva. A társtelepüléseken 1-1 fő látta el a helyi adózással kapcsolatos
feladatokat, egyéb önkormányzati feladatai mellett.
Az ügyintézők, a saját munkaterületükön, a hivatal SZMSZ-ében meghatározottak
szerint kiadmányozási joggal rendelkeznek. Méltányossági ügyek esetében
(részletfizetés engedélyezése, adómérséklés, adóelengedés) a jegyző rendelkezik
kiadmányozási joggal, az ügyintézők döntés-előkészítést végeznek.

2019. év feladatai és az elért eredmények:
- A helyi adórendelet módosítására, amely az adó mértékét, vagy a kötelezettek körét
érintette volna, egyik önkormányzatnál sem került sor.
- Önkormányzataink 2019. január 1. napjával csatlakoztak az önkormányzati ASP
rendszerhez. Ehhez kapcsolódó feladat volt 2018-ban az ASP rendszer megismerése,
a rendszer használatához szükséges oktatásokon való részvétel és eredményes
elvégzése. 2019 februárjában került sor a régi adórendszer adatainak átmigrálására az
ASP adószakrendszerébe. Az átmigrált adatok ellenőrzése, az új rendszer
működtetése, az új iratminták elkészítése, az elektronikus ügyintézéshez szükséges

űrlapok elkészítése, publikálása és az egyéb átállással kapcsolatos feladatok
nagymennyiségű munkát igényeltek az osztály dolgozóitól.
- Az adóbevételek az
önkormányzatainknál.
Adóbevételek 2019-ben
Építményadó
Telekadó
Kommunális adó
Idegenforgalmi adó
Iparűzési adó
Gépjárműadó (40%)
Fölbérbead. jöv.adó
Talajterhelési díj
Pótlék, bírság
Behajt. átadott adók
Összesen:

alábbiak

szerint

Gyomaendrőd
terv
tény
41.000
40.929
0
45
42.000
40.703
8.000
10.273
310.000 377.867
32.000
33.676
0
0
1.000
3.018
2.000
1.508
0
0
436.000 508.019

teljesültek

a

tervezetthez

Csárdaszállás
terv
tény
3.000
3.050
----600
568
----26.000
24.485
1.500
1.791
0
0
----100
23
0
0
31.200 29.917

képest

Hunya
terv
tény
--------4.500
4.081
----23.000
31.825
3.500
3.663
0
0
----50
64
0
0
31.050 39.633

- Mezőőri járulék teljesülése:

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

Gyomaendrőd
1.270
14.790
12.000
12.245

Csárdaszállás
239
2.410
2.200
2.094

2020. év főbb feladatai a napi rendszeres adóigazgatási feladatokon felül:
- Továbbra is az osztály dolgozói látják el az ügyfélszolgálattal kapcsolatos
feladatokat.
- Csárdaszállás Önkormányzatánál nyugdíjba ment az adóztatási feladatokat ellátó
ügyintéző. Ez év márciusától ezeket a feladatokat is a székhely település ügyintézői
végzik.
- A járványhelyzet miatti jogszabályi változásokból eredő, az önkormányzatainkat
érintő bevételkiesés minimalizálása.
- Fenti feladatokat a csökkentett létszámmal kell megoldani, így ellenőrzésre,
behajtásra kevesebb idő áll rendelkezésre.

Közigazgatási Osztály
A Közigazgatási Osztály a 2013. január 1. napjával bekövetkező hatásköri változásokat
követően jegyzői hatáskörben maradt hatósági feladatok ellátására létrejött
szervezeti egység.
A hatósági feladatok mellett az osztály feladatkörébe integrálódott az
intézményirányítás előkészítési feladata, a közművelődési valamint sport és civil
szervezetekkel kapcsolatos feladat-ellátás, továbbá a személyzeti ügyek intézése is.
Az Osztály feladata továbbá az Integrált Ügyfélszolgálat működtetése, azonban ezt az
Adó és Városüzemeltetési Osztály folyamatos segítsége nélkül nem tudnánk
biztosítani. Az Integrált Ügyfélszolgálat nemcsak az ügyfeleknek teremtett új
helyzetet, de magával hozta a hivatal másfajta működését is, az osztályok közötti
sokkal szorosabb együttműködést is.
Az Osztály feladatához tartozik még a Portaszolgálat és az Iktató iroda működtetése
is.
Látható, hogy az Osztály feladat-ellátása igen sokrétű, az általunk ellátott feladatokat
három nagy csoportba sorolhatjuk:
- hatósági feladatok ellátása – közvetlenül a város lakosságának kiszolgálása,
- intézményirányítási feladatok ellátása, önkormányzati előterjesztések
előkészítése – képviselő-testület munkájának segítése,
- a hivatal működését segítő feladatok ellátásával (iktató iroda, portaszolgálat,
személyzeti ügyek) az osztály hozzájárul a hivatal gördülékeny működéséhez
Az osztály létszámának alakulása
2019. január 1. napján az osztályhoz 1 fő fizikai dolgozó (portaszolgálat), 2 fő
ügykezelő (iktató iroda), 13 fő ügyintéző (osztályvezetővel együtt), összesen 16 fő
tartozott.
2019-ben jelentős létszámmozgás volt az osztályon belül:
- a kereskedelmi hatósági ügyintézői feladatokat ellátó kolléganő megszüntette a
közszolgálati jogviszonyát, a feladat-ellátást osztályon belüli átszervezéssel oldottuk
meg,
- az év első felében két ügyintézőnk, az év második felében 1 ügyintézőnk gyermek
gondozása céljából fizetés nélküli szabadságát töltötte,
- EFOP ügyintéző megszüntette a munkaviszonyát, a feladat-ellátást hivatalon belüli
átszervezéssel oldottuk meg,
- május hónaptól 1 fő személyzeti ügyintéző, július hónaptól a személyzet, mint
szervezeti egység kikerült az osztály szervezetéből, közvetlen Titkársági irányítás alá
került.
Osztályunk létszáma 2019. december 31. napján 12 fő, összetétele:
- 1 fő fizikai dolgozó (portaszolgálat),
- 2 fő iktató iroda,

- 9 fő ügyintéző (osztályvezetővel együtt, mely létszámból 1 fő gyermek gondozása
céljából fizetés nélküli szabadságát tölti, az aktív személyi állomány: 11 fő).
Ügyfélszolgálat működése:
Az Integrált ügyfélszolgálaton 2019. első három hónapjában kettő állandó
ügyfélszolgálatos kolléganő látta el a szociális, egyéb hatósági és városüzemeltetési
hatósági feladatokat. A kereskedelmi igazgatás területén dolgozó kolléga
munkahelyet váltott, belső átszervezést követően, tekintettel az elektronikus
ügyintézésre 1 fő látja el az integrált ügyfélszolgálatot.
Az Integrált Ügyfélszolgálaton 1 fő látta el a helyi adóval kapcsolatos hatósági
ügyintézést. Az ő helyettesítését az Adó osztályon dolgozó kollégák biztosították.
Az Integrált Ügyfélszolgálaton kapott helyett a közfoglalkoztatással kapcsolatos
ügyintézés is.
2013. január 1-jétől Gyomaendrődi Közös Önkormányzat Jegyzője, mint első
fokú építésügyi hatóság Gyomaendrőd, Dévaványa, Hunya, Csárdaszállás és
Ecsegfalva településeken rendelkezik illetékességgel, mivel az építésügyi hatáskör a
települési önkormányzatoktól a járásszékhely önkormányzat szintjére került.
Ezen a területen 2013-as év volt a változások éve, ekkor változtak meg az anyagi
jogszabályok, bevezetésre került az ÉTDR, az e-építési napló. 2019-ben a jogszabályi
környezetben nagyobb változás nem történt, kihívást jelentett az építéshatóságon
dolgozó ügyintéző számára a már bevezetett ÉTDR folyamatos használata a rendszer
túlterheltsége okán. 2019. évben folyamatosan 1 fő látta el az építéshatósági
feladatokat, mivel a másik kolléganőnk gyermek gondozása céljából fizetés nélküli
szabadságon volt, és a folyamatosan hirdetett álláspályázatunkra nem volt jelentkező.
Az anyakönyvi igazgatás területén 2014. július 1. napján került bevezetésre az
elektronikus anyakönyvi rendszer. A rendszer indulása elég sok problémával járt,
azonban ezek a problémák 1-2 hónap alatt megszűntek, mára már jóval egyszerűbb
eljárást biztosít az anyakönyvvezetők számára az elektronikus rendszer. Azzal együtt
is, hogy a rendszer működése adatok nélkül indult el, az adatokat a konkrét ügyek
intézésekor folyamatosan kell feltölteni a rendszerbe.
2 fő ügyintéző látta el az anyakönyvi igazgatást (csatolt munkakörben, a
munkakörhöz tartozik az egyéb hirdetmények kifüggesztése, talált tárgyakkal
kapcsolatos ügyintézés, valamint szociális hatósági feladatkör).
1 fő hagyatéki ügyintéző kapcsolt munkakörben látta el a köztemetéssel,
birtokvédelemmel kapcsolatos feladatokat is, továbbá ellátja az anyakönyvvezető
helyettesítését, az anyakönyvi szakvizsga megszerzését követően.
A földkifüggesztéssel kapcsolatos ügyek intézése az integrált ügyfélszolgálaton
dolgozó feladata, a kapcsolt munkakör kiegészül a szociális igazgatási feladatokkal.

Kereskedelmi igazgatás területén 2009 óta nem volt érdemi jogszabályváltozás.
Ezen a területen új üzlet nyitása sajnos nem jellemző, a meglévő üzletek módosítása
fordul elő, illetve üzemeltető váltás.
A szociális igazgatás területén az elmúlt évek során folyamatos volt a
jogszabályi, hatásköri változás. Ebben a folyamatosan változó jogszabályi
környezetben önkormányzatunk mind a jegyzői, mind a képviselő-testületi
hatáskörben lévő természetbeni és pénzbeli ellátásokhoz való hozzájutást
folyamatosan biztosította. A szociális és gyermekvédelmi ellátások iránti kérelmek
elbírálásával 2 fő ügyintéző kapcsolt munkakörben látja el a szociális igazgatásból
adódó feladatokat. Egy fő állandó ügyfélszolgálati munkatársként csatolt
munkakörben látja el a feladatot. Egy fő végzi a nagy ügyfél és ügyiratforgalmú
támogatások feldolgozását:
- rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény kb. 300 fős ügyfélkör
- lakásfenntartási támogatás kb. 400 fős ügyfélkör.
Elmondható, hogy egyre több család szorul rá az önkormányzat eseti támogatására,
szociális és anyagi körülményeik nem javulnak, illetve ezt a helyzetet tovább rontja az,
hogy az egyes ellátások jogosultsági feltételei folyamatosan szigorodnak, az állam
által biztosított szociális ellátásokból egyre többen esnek ki, így megnövekedik az
Önkormányzat szerepvállalása szociális területen.
Intézményirányítással kapcsolatos feladatot 1 fő ügyintéző látta el.
Az oktatási feladatok (fenntartói irányítás) közül az óvodákkal kapcsolatos feladatok
maradtak önkormányzatunknál 2013. január 1. napját követően. A köznevelési
intézmények fenntartását és az ahhoz kapcsolódó feladatok ellátását az állami
intézményfenntartó központ helyi tankerülete biztosítja.
Az ügyintéző feladata közé tartozik
- a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvényből adódó önkormányzati
feladatok ellátása,
- a Képviselő-testület által fenntartott intézmények alapító okiratának felülvizsgálata,
nyilvántartása
- a Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda és a Térségi Szociális
Gondozási Központ fenntartásával kapcsolatos döntések: közös társulási ülések
előkészítése, lezárása
- a kitűnő tanulók jutalmazásnak megszervezése, Jó tanuló, Jó sportoló díj
odaítélésének megszervezése
- közművelődési intézményekkel kapcsolattartás, beszámolók testülete elé
terjesztése, működésükkel kapcsolatos testületi döntések előkészítése
- Békés Megyéért Díj, Gyomaendrőd Díszpolgára, valamint a Gyomaendrődért
emlékplakett adományozásával kapcsolatos szervezési feladatok, Gyomaendrőd
Város Önkormányzatának elismerő oklevelének adományozásával kapcsolatos
szervezési feladatok
- civil szervezetekkel kapcsolatos feladatok

-sporttal kapcsolatos feladatok. Sportszervezetekkel való kapcsolattartás.
A személyzeti ügyek intézését 2 fő látta el, a feladat-ellátása közvetlen jegyzői,
polgármesteri irányítás alatt történik, mely 2019 júliusától a szervezeti felépítésben is
megjelenik, a személyzeti iroda ettől az időponttól kezdve a Titkárság szervezetéhez
tartozik.

Vezetői összefoglaló – közigazgatási osztály
A közigazgatási osztály szerteágazó feladatot lát el. A hatósági feladatok ellátása, az
intézmény-irányítással, közművelődéssel, sporttal kapcsolatos önkormányzati döntés
előkészítés mellett éppúgy feladata a hivatal mindennapi ügyviteli működésének
segítése is.
Az osztály által ellátott számos feladat jogszabályi környezete változott az elmúlt
években, vagy anyagi jogszabály módosítással, vagy új elektronikus program,
rendszer bevezetésével. Az elmúlt évekre visszatekintve leszögezhetjük, hogy átalakul
a közigazgatási feladat-ellátás, erősödő tendencia, hogy egy-egy ügyintéző több
munkaterületet lát el, mely munkavégzés szélesebb látókört igényel, míg a
folyamatosan változó jogszabályi környezet miatt fontos a megújulni tudás is.
Az osztály számos személyi változás mellett törekedett a feladatok folyamatos és
hatékony ellátására. Az élet hozta személyi változások mellett a feladatok
átszervezésének fő célja az volt, hogy feladatainkat a folyamatosan változó
környezetben az eljárási és anyagi jogszabályoknak megfelelően lássuk el.
Pénzügyi Osztály

Az osztály működésének általános jellemzői
1.
Létszám alakulásában bekövetkezett változások:
 2019. január 1-jén a Közös Hivatal pénzügyi osztályának létszáma 8 fő volt. Az
osztály dolgozóinak feladata Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya
Önkormányzatok, a Nemzetiségi Önkormányzatok, az Önkormányzati Társulás,
a Közös Hivatal és az önálló gazdasági szervezettel nem rendelkező
intézmények költségvetési és egyéb pénzügyi, gazdálkodási feladatainak
ellátása, koordinálása. A Közös Hivatal hunyai és csárdaszállási kirendeltségein
2-2 fő látott el pénzügyi feladatokat is Hunya és Csárdaszállás
Önkormányzatok vonatkozásában. 2019. november végén új kolléga érkezett
osztályunkra, aki a gazdasági szervezettel nem rendelkező intézmények (Városi
Egészségügyi Intézmény kivételével) könyvelési feladatainak ellátásával lett
megbízva.
 Feladataink közé tartozik Gyomaendrőd Város Önkormányzata, Gyomaendrőd,
Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulása, a Gyomaendrődi
Közös Önkormányzati Hivatal, a gazdasági szervezettel nem rendelkező



intézmények – Határ Győző Városi Könyvtár, Kállai Ferenc Művelődési
Központ, Szent Antal Népház és Művelődési Ház, Városi Egészségügyi
Intézmény, Gyomaendrődi Család-és Gyermekjóléti Központ, Gyomaendrőd,
Csárdaszállás, Hunya Kistérségi Óvoda –, a Nemzetiségi Önkormányzatok
pénzügyi és költségvetési feladatainak végrehajtása, valamint Csárdaszállás és
Hunya
Község
Önkormányzatok
gazdálkodásának
koordinálása,
adatszolgáltatási feladatok teljesítése.
A 2019-es év a jogszabályi környezet vonatkozásában egy letisztult év volt,
jelentős számviteli változások nem nehezítették az osztály munkáját, viszont
2019. január 1. napjától az ASP gazdálkodási szakrendszert alkalmazva kellett a
könyvelési feladatokat ellátnunk. Az új rendszer megismerése, az
adatszolgáltatások határidőben történő teljesítése az osztály valamennyi
dolgozója részéről túlmunkát és hétvégi munkavégzést igényelt. Az átállási
folyamathoz való fegyelmezett és elhivatott hozzáállásuk a kollégáknak
példaértékű volt.
Az adatszolgáltatási kötelezettségeit mindhárom
önkormányzat határidőben teljesítette.

2.
Alapvető feladatkörök:
 a költségvetés tervezése, annak pénzügyi végrehajtása (beérkező és kimenő
számlák rögzítése, a számlák utalása, napi könyvelési feladatok elvégzése, házi
pénztár működtetése), zárszámadás elkészítése. A Képviselő-testület és a
Magyar Államkincstár felé adatszolgáltatás, beszámolók készítése, adóhatóság
felé adatszolgáltatás, az önkormányzat pályázataihoz szükség esetén adatok
biztosítása illetve támogatások elszámolásának végrehajtása, továbbá minden
olyan feladat, ami a költségvetéssel és annak végrehajtásával összefügg
 az önkormányzat valamennyi intézményének és gazdasági társaságának belső
ellenőrzését végző munkatársak munkájának segítése, koordinálása
 az önkormányzat rendelkezésére álló szabad forrás, megtakarítás kezelésének
koordinálása
 Feladataink közé tartozik a testületek munkájának segítése is. A Képviselőtestületeket folyamatosan tájékoztatjuk a települések költségvetését érintő
valamennyi változásról, kezdve a költségvetési koncepcióval, majd az adott
évre vonatkozó költségvetési rendelettel, a rendeletet érintő előirányzat
módosításokkal. Beszámolót készítünk az adott év költségvetésének féléves,
háromnegyed éves és éves végrehajtásáról, év közben több alkalommal
bemutatjuk az önkormányzatok gazdálkodásának alakulását, az intézmények
finanszírozási helyzetét, kitekintést nyújtunk az év végéig várható hiány, illetve
likviditás alakulásáról, összefoglaljuk és tájékoztatást nyújtunk a belső és egyéb
hatósági ellenőrzésekről.
 2019. évben több TOP-os projekt a fizikai befejezés szakaszába lépett,
folyamatosan történtek az elszámolások és beszámolók benyújtása. Nemcsak a
projektmenedzsmentek részéről igényelnek ezek a feladatok fokozott
odafigyelést, hanem az osztály valamennyi dolgozójától. Jelentősen megnőtt a

kezelendő számlák és utalások mennyisége, megnőtt a könyvelendő bankok és
pénztárak száma is.

A 2019. évi önkormányzati gazdálkodás értékelése
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának, Csárdaszállás és Hunya Községek
Önkormányzatának 2019. évi gazdálkodására – ez elmúlt évekhez hasonlóan – a
stabilitás volt jellemző. Finanszírozási és likviditási problémák se az
önkormányzatoknál, se az intézményeknél nem merültek fel. A stabil gazdálkodás
eredményeképpen a képződött maradvány összege Gyomaendrődön meghaladja a
924 millió forintot. A maradvány összegéből 66 millió forint az az összeg, amely
szabad maradványként jelenik meg és forrását képezheti a 2020. évben jelentkező
többlet kötelezettségvállalásoknak.
A maradványnak részét képezi az Önkormányzat 400 millió forint összegű
megtakarítása is. Ezen összeg a 2019.-2020. évi fejlesztési kiadások és pályázatból
megvalósuló fejlesztések saját erejének forrását képezi. Az önkormányzati
megtakarítás állampapír formájában áll rendelkezésünkre, 2022. évi lejárattal.
Gyomaendrőd Város, Csárdaszállás és Hunya Községek Önkormányzata adóssággal
nem rendelkezik.
2019. évben a város 463 millió forint értékben valósított meg felújítást és 404 millió
forint értékben beruházást.
Hunya Község Önkormányzatánál 57 millió Ft összegű maradvány képződött, mely
teljes egészében feladattal terhelt, Csárdaszállás Önkormányzata 2019. évi
maradványának összege 31 millió Ft, melyből 24 millió Ft a szabad maradvány
összege.
Hunya Község Önkormányzatánál 2019. évben több mint 117 millió forint összegű
fejlesztés valósult meg, Csárdaszállás Község Önkormányzatánál pedig 127 millió
forint a megvalósult felújítás és beruházás értéke.

A Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi gazdálkodásának
bemutatása
Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal, mint gazdasági szervezettel
rendelkező költségvetési szerv 2019. évi gazdálkodása
A Közös Hivatal elismert hivatali létszáma 2019. évben 39 fő. Ebből a létszámból
36,33 főre nyújt az állam támogatást Gyomaendrőd vonatkozásában, 1,08 főt
finanszíroz Csárdaszállás esetében és 1,59 főt Hunya Községben. Gyomaendrődön 46
fő köztisztviselőre és 2 fő kisegítő létszámra terveztünk bérjellegű kiadást.

A települések önkormányzatai vállalták a tényleges és a finanszírozott létszám
különbözetéből eredő kiegészítés biztosítását. Csárdaszállás 8.389 E Ft-ot utalt át
Gyomaendrőd önkormányzatának, Hunya Község Önkormányzata 6.563 E Ft-ot adott
át ezen feladathoz. 2019. év utolsó két hónapjának települések közti elszámolására
2020. évben került sor a végleges kiadások és bevételek összegeinek ismeretében.
Gyomaendrőd a hivatal működési kiadásainak finanszírozására 178,6 millió Ft állami
támogatást kapott, a hivatali köztisztviselők bérének finanszírozására elnyert többlet
támogatás összege 15,6 millió Ft. A Közös Hivatalnál teljesült kiadások összege 293
millió Ft volt. A kiadások finanszírozásánál figyelembe kell venni a hivatal 27,6 millió
Ft összegű tárgyévi bevételét, az előző évi 594 E Ft összegű maradvány
igénybevételét, illetve a két kistelepülés által biztosított kiegészítés összegét (15 millió
Ft). Így a hivatal működéséhez biztosított kiegészítő támogatási összeg 55,4 millió Ft.
Az alábbi táblázatok összevontan mutatják a Gyomaendrődi Közös Önkormányzati
Hivatal kiadásait és bevételeit, azaz tartalmazzák mindhárom település
(Gyomaendrőd, Csárdaszállás és Hunya) teljesült kiadásait és realizálódott bevételeit.

Kiadások alakulása:

adatok E Ft-ban
Megnevezés

Eredeti ei. Módosított ei.

Teljesítés Telj / a mód. Ei
% ban
213932
96,83
41610
92,48

Személyi juttatások
196839
220939
Munkaadót terhelő
40718
44994
járulékok
Dologi kiadás
45989
46718
36709
78,58
0
154
119
77,27
Működési célú
támogatás értékű
kiadás, működési célú
pénzeszköz átadás
ÁK, ellátottak pénzbeli
juttatása
Működési kiadások
283546
312805
292370
93,47
összesen
Beruházás
0
635
170
26,77
Kiadások
283546
313440
292540
93,33
mindösszesen
 A hivatalnál a személyi juttatások és a hozzá kapcsolódó járulékok a
tervnek megfelelően teljesültek, 255 millió Ft került kifizetésre. Az igazgatási
szakfeladaton belül külön bontáson és külön szervezetkódon jelennek meg a
kirendeltségeken (hunyai és csárdaszállási) dolgozó köztisztviselők. 2019.
évben a CLLD projekthez kapcsolódóan 6.406 E Ft bér és járulék került
kifizetésre, a választásokhoz kapcsolódóan 11.842 E Ft. A dolgozók részére az







év folyamán egy egyszeri jellegű, havi bérüknek megfelelő összegű
illetménykiegészítés került kifizetésre.
A dologi és egyéb folyó kiadásokra 37 millió Ft-ot fordítottunk, melyből
3.210 E Ft a CLLD projekt keretei között merült fel, 292 E Ft pedig a
választásokhoz kapcsolódóan.
A működési
célú
pénzeszköz
átadások,
támogatásértékű
kiadások teljesítési adatai között jelenik meg a választásokhoz kapcsolódóan
kifizetett 78 E Ft, valamint a Közös Hivatal Hunyai Kirendeltségén havonta
kifizetett gyermekvédelmi támogatás összege.
A beruházások között 170 ezer Ft jelentkezett kiadásként a vizsgált
időszakban, mely összegből irattári polcok és egyéb kisértékű tárgyi eszköz
beszerzések valósultak meg.

Bevételek alakulása:
adatok E Ft-ban
Megnevezés
Intézményi műk.
bevételek
Közhatalmi
bevételek
Működési célú
támogatás
értékű bevétel
Felhalmozási
bevétel és
felhalmozási célú
támogatás
államháztartáson
belülről
Irányító szervtől
kapott
támogatás
Maradvány
igénybevétele
Bevételek
összesen



Eredeti ei. Módosított ei.

Teljesítés

2526

3234

2912

Telj. / Mód. Ei
%-ban
90,04

260

277

277

100,00

11197

13035

12996

99,70

0

11450

11449

99,99

267708

284850

273105

95,88

1855

594

594

100,00

283546

313440

301333

96,14

A közhatalmi
bevételeknél igazgatási
szolgáltatási
bírságbevételek realizálódtak.
Az intézményi működési bevételek tartalmazzák a
bevételek összegét és a kamatbevételeket.

díjbevételek

és

továbbszámlázott

A támogatásértékű működési bevételek között jelent meg a választásokra
kapott 11.331 E Ft összegű támogatás, a Kormányhivatal által biztosított 1.627
E Ft összegű támogatás, valamint a hunyai önkormányzat által a közös
hivatalnál jelentkező gyermekvédelmi támogatás kifizetéséhez átadott forrás
összege.
 A felhalmozási bevételek és a támogatásértékű felhalmozási bevételek
között tárgyi eszközök értékesítésből befolyt 72 E Ft jelentkezett, illetve a CLLD
projekthez kapcsolódóan 11.377 E Ft támogatás realizálódott.
 Az előző évi költségvetési maradvány igénybevételének összege 594 E Ft.
Az önkormányzatok és a hivatal gazdálkodására 2019. évben is a stabilitás, a
jogszabályi előírások betartása volt jellemző.


Vezetői összefoglaló:
2019. január 1-jén a Közös Hivatal pénzügyi osztályának létszáma 8 fő volt. Az osztály
dolgozói látják el Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Önkormányzatok, a
Nemzetiségi Önkormányzatok, az Önkormányzati Társulás, a Közös Hivatal és az
önálló gazdasági szervezettel nem rendelkező intézmények költségvetési és egyéb
pénzügyi, gazdálkodási feladatait. A Közös Hivatal hunyai és csárdaszállási
kirendeltségein 2-2 fő látott el pénzügyi feladatokat is Hunya és Csárdaszállás
Önkormányzatok vonatkozásában. 2019. november végén új kolléga érkezett
osztályunkra, aki a gazdasági szervezettel nem rendelkező intézmények (Városi
Egészségügyi Intézmény kivételével) könyvelési feladatainak ellátásával lett megbízva.
Feladataink közé tartozik Gyomaendrőd Város Önkormányzata, Gyomaendrőd,
Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulása, a Gyomaendrődi Közös
Önkormányzati Hivatal, a gazdasági szervezettel nem rendelkező intézmények –
Határ Győző Városi Könyvtár, Kállai Ferenc Művelődési Központ, Szent Antal Népház
és Művelődési Ház, Városi Egészségügyi Intézmény, Gyomaendrődi Család-és
Gyermekjóléti Központ, Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Kistérségi Óvoda –, a
Nemzetiségi Önkormányzatok pénzügyi és költségvetési feladatainak végrehajtása,
valamint Csárdaszállás Község és Hunya Község Önkormányzatok gazdálkodásának
koordinálása, adatszolgáltatási feladatok teljesítése.
Mind az osztály létszáma, mind a dolgozók szakmai hozzáértése tekintetében a 2019es év egy viszonylag stabil év volt, ami fontos feltétele a pontos és precíz
feladatellátásnak. Ezen stabilitás mellett elengedhetetlen volt a dolgozók túlmunka
vállalása az új gazdálkodási rendszer megismeréséhez, napi alkalmazásához, az
adatszolgáltatások határidőben történő teljesítéséhez. A folyamatosan változó
jogszabályi környezetnek és az ehhez igazodó adatszolgáltatási kötelezettségeknek,
valamint az év minden hónapjában jelentkező adatszolgáltatási határidőknek való
megfelelés alapfeltétele a megfelelő létszámú és szakmailag felkészült csapat.

Közös Hivatalként három település gazdálkodásáért felelünk. Ezt a munkát a
létszámmozgások mellett a fizikai távolság is nagymértékben nehezíti. Az
ellenőrzésnek, a munkafolyamatba épített kontrollnak a mi munkánkban
elengedhetetlen szerepe van, hiszen egy esetleges hiba orvoslása utólag lehet, hogy
lehetetlen vagy nagyon sok plusz energiát és időt igényel. Kiszűrni, észrevenni egy
adott hibát legkönnyebben akkor tudjuk, ha jelen vagyunk az adott kifizetés,
szerződés ellenjegyzésénél vagy egy adott számla rögzítésénél, könyvelésénél. A
csárdaszállási és hunyai pénzügyes kollégák igyekezete és a munkához való
hozzáállása mindenképpen pozitív, de az ő munkájukat is nehezíti, hogy egy
felmerülő probléma kapcsán nem tudnak azonnal és személyesen konzultálni, egy
telefonos segítségnyújtás viszont nem minden esetben tud eredményes lenni. A
kistelepüléseken folyó gazdálkodás koordinálásával így mindenképpen szükséges volt
a hivatal székhelytelepülésén kijelölni egy-egy személyt, akik igyekeznek a
kirendeltségek munkáját maximálisan segíteni, felügyelni, szakmai tapasztalatukat és
tudásukat átadni, az adatszolgáltatásokat határidőben teljesíteni. Nagyon fontos az
egymás munkájának kölcsönös segítése, a bizalmon és szakmaiságon alapuló
munkakapcsolat, mely elengedhetetlen és szükséges feltétele a felelősségteljes
gazdálkodásnak.
Gyomaendrőd Város, valamint Csárdaszállás és Hunya Községek Önkormányzatainak
2019. évi gazdálkodására – ez elmúlt évekhez hasonlóan – a stabilitás volt jellemző.
Finanszírozási és likviditási problémák se az önkormányzatoknál, se az
önkormányzatok intézményeinél nem merültek fel.
A stabil gazdálkodás eredményeképpen a képződött maradvány összege
Gyomaendrődön meghaladja 924 millió forintot. A maradvány összegéből 66 millió
forint szabad maradványként jelenik meg és forrását képezheti a 2020. év közben
jelentkező többlet kötelezettségvállalásoknak.
Hunya Község Önkormányzatánál 57 millió Ft összegű maradvány képződött,
Csárdaszállás Önkormányzata 2019. évi maradványának összege 31 millió Ft.
Gyomaendrőd Város Önkormányzata, Csárdaszállás és Hunya Község Önkormányzata
adóssággal nem rendelkezik.
Településfejlesztési Osztály

Személyi állomány
A településfejlesztési osztály feladatait 1 fő osztályvezető és 3 fő pályázati referens
látja el.
Ellátott feladatkörök: pályázati lehetőségek felkutatása; pályázatok benyújtásához
szükséges előterjesztések elkészítése; pályázati dokumentációk elkészítése és
benyújtása; támogatási szerződések megkötése; projektekhez kapcsolódó beszerzési

eljárások lefolytatása; hazai és uniós forrásokkal támogatott fejlesztési feladatok
koordinálása, menedzselése; szakmai beszámolók és pénzügyi elszámolások
összeállításában és benyújtásában való közreműködés; pályázati projektek támogató
hatóság általi ellenőrzésén való közreműködés; az osztály feladatköréhez kapcsolódó
koncepciók és tanulmányok kidolgozása, Helyi Esélyegyenlőségi Program, valamint a
Foglalkoztatási Esélyegyenlőségi Terv elkészítése és megvalósításának nyomon
követése, felülvizsgálata.
2019 évben a Településfejlesztési Osztály munkatársai az alábbi projektek
előkészítését, megvalósítását látták el:

Településfejlesztési Operatív Program (TOP) 2. kör
TOP-1.1.3-16-BS1-2017-00005 Piackorszerűsítés
Gyomaendrődön
–
a
helyi
gazdaságfejlesztési megoldás.
A beruházás során a Gyomai piactér fejlesztésére kerül sor, fedett piaccsarnok kerül
kialakításra, illetve parkolóhelyek a piactér mellett, a projekt nettósításra került, így a
támogatási és önerő összege is csökkent.
A projekt összköltsége 73 092 921 Ft.
Elnyert támogatás: 58 728 454 Ft
Önerő: 14 364 467 Ft
A projekt zárása folyamatban van, a többletforrás igénylést 8.804.286 Ft összegben
2020. évben pozitívan bíráltak el.
TOP-1.4.1-16-BS1-2017-00007 Az óvodai szolgáltatás minőségének fejlesztése a
Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda Csemetekert Óvoda feladatellátási helyén
A Blaha úti óvoda felújítására 45 millió Ft támogatást nyertünk, melyből az intézmény
külső homlokzatának hőszigetelése, padlástér hőszigetelése, kazáncsere, 60 m2-es
tornaszoba kialakítása a hozzá tartozó 15 m2-es szertárral, kerékpártároló, valamint
akadálymentes parkoló létesítése valósul meg.
A projekt összköltsége: 61 387 967 Ft.
Elnyert támogatás: 45 000 000 Ft
Önerő: 16 387 967 Ft
A projekt zárása folyamatban van, a, többletforrás igénylést 6.745.500 Ft összegben
2020. évben pozitívan bíráltak el.
TOP-2.1.2-16-BS1-2017-00001 Gyomaendrőd gyomai városrész központjának
rehabilitációja
A beruházás keretében sor kerül a Szabadság tér és Hősök útja párhuzamos
szakaszának burkolatának felújítására, a környező zöldfelületek rehabilitációja, az
Erzsébet-ligeti játszótér megújítására. A Városi Sportcsarnok egyik helyiségéből
kereskedelmi tér/vendéglátó egység kialakítását tervezzük, kapcsolódó terasz
kiépítésével gazdaságélénkítési céllal. A projekt emellett soft elemeket is tartalmaz:

helyi társadalmi akciók, közösségi munka, környezettudatosságot erősítő oktatás,
szemléletformálási kampány.
A projekt összköltsége: 251 184 864 Ft.
Elnyert támogatás: 250 000 000 Ft
Önerő: 1 184 864 Ft
A projekt zárása 2020.10.31.-én történhet, a többletforrás igénylés benyújtása
megtörtént
TOP-2.1.3-16-BS1-2017-00003 Belvízrendezés Gyomaendrődön a Kodály Zoltán –
Hídfő utca között
A beruházás keretében az endrődi településrészen a Kodály Zoltán és a Hídfő utca
között, a 46-os számú főút mellett, a Fő úton, a páratlan oldalon épülő kerékpárút
alatt, illetve mellett valósulnának meg a belvízvédelmi intézkedések.
A projekt összköltsége: 88 892 745 Ft.
Elnyert támogatás: 70 000 000 Ft
Önerő: 18 892 745 Ft
A projekt zárása folyamatban van, a többletforrás igénylést 10.496.000 Ft összegben
2020. évben pozitívan bíráltak el.
TOP-2.1.3-16-BS1-2017-00005 Csókási zugi áteresz felújítása
A projekt keretében a Csókási zugi áteresz felújítása történt. A korábbi méretű áteresz
állapotában és átmérőjével nem biztosította, hogy a tervezett üzemelési vízszintek
mindkét oldalon optimális időben kialakuljanak, ezért egy a keresztmetszetében
megfelelő vízáteresztő képességű áteresz építése volt szükséges.
A projekt összköltsége: 75 000 000 Ft.
Elnyert támogatás: 75 000 000 Ft
Önerő: 0 Ft
A projekt zárása 2019.08.31.-én megtörtént.
TOP-2.1.3-16-BS1-2017-00004 Fűzfás zugi áteresz felújítása
A projekt keretében a Fűzfás zugi áteresz felújítása történt. A fejlesztés célja a
belvízvédelmi befogadók kapacitásának megfelelő szintre emelése. A fejlesztés során
a meglévő Ø 100-as áteresz mellett egy 300 x 300-as vasbeton műtárgy került
megépítésre.
A projekt összköltsége: 95 000 000 Ft.
Elnyert támogatás: 95 000 000 Ft
Önerő: 0 Ft
A projekt zárása 2019.08.31.-én megtörtént.
TOP-3.1.1-16-BS1-2017-00003
Közlekedésbiztonsági
kerékpárút
építése
Gyomaendrődön, a Kodály Zoltán utca és a Hídfő utca között, valamint kerékpáros
nyomvonal kialakítása a Selyem úton

A beruházás során a Kodály Zoltán utcától az Endrődi hídig épül meg a kerékpárút a
meglévő szakasz folytatásaként, a belvízelvezető rendszer nélkül, mivel az másik
pályázat keretében valósul meg.
A projekt összköltsége: 136 547 014 Ft.
Elnyert támogatás: 107 920 000 Ft
Önerő: 28 627 014 Ft
A projekt zárása folyamatban van, a, többletforrás igénylést 16.000.000 Ft összegben
2020. évben pozitívan bíráltak el.
TOP-3.2.1-16-BS1-2017-00013 Gyomaendrődi Kis Bálint Általános Iskola Fő úti
telephelyének komplex energetikai korszerűsítése
A Gyomaendrőd Fő út 181. szám alatti iskolaépület komplex energetikai
korszerűsítése (nyílászáró csere, utólagos hőszigetelés, fűtéskorszerűsítés, napelem
rendszer kiépítése, akadálymentesítés)
A projekt összköltsége: 95 008 098 Ft.
Elnyert támogatás: 90 994 310 Ft
Önerő: 4 013 788 Ft
A projekt zárása 2018.12.31.-én megtörtént azonban költségnövekmény igénylés
került benyújtásra és megítélésre 3 761 029 Ft összegben
TOP-3.2.1-16-BS1-2017-00015 Az endrődi háziorvosi rendelő energetikai
korszerűsítése.
A Gyomaendrőd Fő út 3/1 alatti orvosi rendelő épületének korszerűsítése (nyílászáró
csere, utólagos hőszigetelés, fűtéskorszerűsítés, napelem rendszer kiépítése,
akadálymentesítés)
A projekt összköltsége: 42 511 244 Ft.
Elnyert támogatás: 42 511 244 Ft
Önerő: 0 Ft
A projekt zárása 2019.06.30.-én megtörtént
TOP-3.2.1-16-BS1-2018-00069
A
gyomai háziorvosi
rendelő
energetikai
korszerűsítése.
A Gyomaendrőd Pikó Béla u. 3 alatti orvosi rendelő épületének korszerűsítése
(nyílászáró csere, utólagos hőszigetelés, fűtéskorszerűsítés, napelem rendszer
kiépítése, akadálymentesítés)
A projekt összköltsége: 38 317 824 Ft.
Elnyert támogatás: 35 665 989 Ft
Önerő: 2 651 835 Ft
A projekt zárása még nem történt meg, többletforrás igénylés került benyújtásra
2.651.835 Ft összegben, elbírálása folyamatban van.
TOP-5.1.2-15-BS1-2016-00004
Helyi
foglalkoztatási
együttműködések
Gyomaendrődi járási foglalkoztatási paktum megvalósítása érdekében.

a

A projekt célja a foglalkoztatás-növelést célzó foglalkoztatási együttműködések,
partnerségek, paktumok létrehozatala a paktumok képzési és foglalkoztatási
programjaik megvalósítása érdekében. Emellett az emberi erőforrás fejlesztések,
foglalkoztatás ösztönzés és társadalmi együttműködések támogatása, melynek
elérése érdekében Gyomaendrőd Város Önkormányzata összefogott a Békés Megyei
Kormányhivatallal, illetve a foglalkoztatás-fejlesztésben érintett helyi, és egyéb civil
szereplőkkel.
A projekt sikeres megvalósítása esetén hozzájárul a területi sajátosságokon alapuló
fejlettségbeli különbségek mérsékléséhez és a foglalkoztatottsági szint emeléséhez.
A projekt összköltsége: 300 000 000 Ft. Gyomaendrődre eső: 13 906 000 Ft
Elnyert támogatás: 300 000 000 Ft Gyomaendrődre eső: 13 906 000 Ft.
Önerő: 0 Ft Gyomaendrődre eső: 0 Ft.
A projekt zárása 2020. 04. 30.
TOP-1.4.1-19-BS1-2019-00007 Tipegő Kert Bölcsőde építése Gyomaendrődön
Új, 28 férőhelyes, két csoportszobás bölcsőde építése a Kőrösi Csoma Sándor
utcában.
A projekt összköltsége: 219 999 998 Ft
Tervezett befejezés: 2021.01. 31.

Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program (EFOP) pályázatok
EFOP-1.5.3-16-2017-00042 Humán szolgáltatások fejlesztése a Gyomaendrődi
Járásban
A projekt célja, hogy hozzájáruljon hátrányos helyzetű csoportok munkaerőpiaci
helyzetének javításához.
A projekt összköltsége: 478 636 737 Ft. Gyomaendrődre eső: 246 526 141 Ft
Elnyert támogatás: 478 636 737 Ft. Gyomaendrődre eső: 246 526 141 Ft
Önerő: 0 Ft
A projekt zárása 2020.02.29.
EFOP-3.7.3-16-2017-00207 Élethosszig tartó tanulás támogatása Gyomaendrődön
Pályázat célja: Az inaktív réteget szeretnénk non - formális oktatási formákba bevonni,
hogy kiszakítsuk őket a saját megszokott napi rutinjukból és megpróbáljuk
visszajuttatni őket a munka világába.
A projekt összköltsége: 40 000 000 Ft.
Elnyert támogatás: 40 000 000 Ft
Önerő: 0 Ft
A projekt zárása 2019.04.08.-én megtörtént.
EFOP-3.3.2-16-2016-00125 Tanórán kívüli kulturális foglalkozások támogatása
Gyomaendrődön a köznevelés eredményességéért.
A pályázat keretében non-formális oktatási csomagra vonatkozó pályázat
megvalósítása történik az óvodás, iskolás korosztály részvételével.

A projekt összköltsége 25.000.000 Ft.
Elnyert támogatás: 25 000 000 Ft
Önerő: 0 Ft
A projekt zárása 2019.09.30.-én megtörtént.

Közigazgatásfejlesztési Operatív Program (KÖFOP)
KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 Gyomaendrőd Város Önkormányzata ASP központhoz való
csatlakozása támogatásból eszközök beszerzésére, működésfejlesztés és szabályozási
keretek kialakítása, elektronikus ügyintézéshez kapcsolódó feltételek kialakítása,
szakrendszerek adatminőségének javítása használható fel.
A pályázat összköltsége 8.999.351 Ft.
Elnyert támogatás: 8 999 351 Ft
Önerő: 0 Ft
A projekt zárása 2019.06.30.-én megtörtént

Vidékfejlesztési Program (VP) pályázat
VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 számú Gyomaendrőd – Öregszőlő külterületi útépítés gép-és
eszközbeszerzéssel pályázat.
A pályázat keretében 8 db mezőgazdasági bekötőút felújítása valósult meg útalap
építéssel (Páskumi út, Diófa utca, Álmosdomb utca, Szőlőskert utca, Bacsalaposi út,
Polyákhalmi út, Ugari út és III. kerület) Eszközbeszerzés: traktor, tereprendező gréder,
rézsűzúzó)
A projekt összköltsége: 137 706 998 Ft.
Elszámolható összköltség: 120 898 991 Ft.
Elnyert támogatás: 108 809 080 Ft
Önerő: 28 897 918 Ft
A projekt zárása 2019.02.28.-án megtörtént

Benyújtott hazai pályázatok
Nemzeti Fejlesztési Minisztérium helyi közösségi közlekedés előző évi
működtetéséhez és szolgáltatás fejlesztéséhez kapcsolódó támogatásra minden
évben benyújtottuk támogatási igényünket. A támogatás összege a közszolgáltatási
kötelezettségek teljesítéséért járó ellentételezés mértékéig igényelhető.
2019-ben: 774.000 Ft támogatás került átutalásra.
Testvérvárosi Találkozó lebonyolítása (Europe For Citizens) A projekt megvalósítása
2020-ban vagy 2021-ben történik meg, a testvértelepülésekkel egyeztetett
időpontban.
Támogatás: 25 000 Euro

Közösségi szinten irányított városi helyi fejlesztések (CLLD)
2017. október 1-én elkezdődött a TOP-7.1.1-16-2016-00012 számú Gyomaendrődi
Helyi Közösség a települési kultúra fejlesztéséért című pályázat megvalósítása,
melynek keretében a településen megvalósítandó pályázatok előkészítésére, majd a
pályázati rendszer működtetésére kerül sor a Gyomaendrődi Közös Önkormányzati
Hivatal, mint munkaszervezet közreműködésével.
A projekt összköltsége 37 500 000 Ft.
Elnyert támogatás: 37 500 000 Ft
Önerő: 0 Ft
A Helyi felhívások (5 db) kiírásra kerültek. A projekt során 212,5 millió Ft pályázati
forrás helyi pályázók általi lehívására adódik lehetőség, melynek jelentős részére a
támogatói okirat kiállításra került, vagy folyamatban van.
TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00035 A Kállai Ferenc Kulturális Központ multifunkciós
közösségi térré alakítása
A projekt célja a helyi közösségi aktivitások összehangolása és koncentrálása
érdekében az épület felújítása, átalakítása, modernizációja.
A projekt összköltsége: 100 731 928 Ft
Támogatási összeg: 80 000 000 Ft.
Önerő: 20 731 928 Ft
A pályázat kivitelezési munkálatai befejeződtek, a záró elszámolás és szakmai
beszámoló összeállítása folyamatban van.
TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00430 Új játszótér kialakítása a Határ Győző téren a
közösségi együttlét feltételeinek javítására
A projekt összköltsége: 15 000 000 Ft
Önerő: 5 624 Ft. (Nem elszámolható hozzájárulás)
Elszámolható összköltség: 14 994 375 Ft.
Tervezett befejezés 2020-ban várható.
Városüzemeltetési Osztály

Személyi feltételek
Az osztály létszáma 2015 óta nem változott így 1 fő osztályvezető, 1 fő műszaki
ügyintéző, 1 fő környezetgazdálkodási ügyintéző, 1 fő ügykezelő, 1 fő
vagyongazdálkodási ügyintéző, 1 fő közterület felügyelő és 5 fő mezőőr látja el a
városüzemeltetési feladatokat. A közterület felügyelő munkáját 1 fő
közfoglalkoztatott „település őr” segítette.
Bár az osztályhoz tartozó státuszok száma nem változott, de a 2019. év sajnos a
személyi változások jegyében telt el. 2019 nyarán a műszaki ügyintézői feladatköröket
ellátó személy munkahely váltása miatt a posztra hivatalon belüli átszervezéssel új

személy került, így a környezetgazdálkodási ügyintézői poszt betöltetlenül maradt,
mely csak 2020 januárjában került betöltésre.
Az év negyedik negyedéve a betanulással és a feladatkörök átvételével telt el. 2019
decemberében a poszt újból megüresedett és csak 2020 márciusában került
betöltésre.
A személyi változások miatt az osztályon dolgozók között a helyettesítési időszakokra
az ellátatlan feladatkörök szét lettek osztva, mely jelentős többlet feladatott jelentet
mindenki számára, de ugyanakkor meg kell jegyezni, hogy ez a személyi fluktuáció
jelentősen befolyásolta a városüzemeltetési feladatellátás minőségét is, mert több
területen a feladatok ellátása jelentős késéssel tudott csak megvalósulni.

Városüzemeltetési osztály
ügyintézőnként 2019‐ben

által

ellátott

feladatkörök

bemutatása

Környezetgazdálkodási ügyintéző
- Fakivágási kérelmek elbírálása, engedélyezés
- Elsőfokú környezetvédelmi eljárások ügyintézése
- Állattartással kapcsolatos lakossági ügyek, panaszok intézése
- Jegyzői hatáskörbe tartozó talajvíz kutakkal kapcsolatos engedélyezési
ügyintézés
- Hulladékszállítással kapcsolatos kérelmek vizsgálata
- Zöldfelületi nyilvántartás, adatfeldolgozás, adatszolgáltatás
- Szúnyoggyérítéssel kapcsolatos feladatok ellátása
- Játszótér üzemeltetés
- Zöldfelület gazdálkodás
- Ebek nyilvántartása
- Közterület-felügyelet és mezőőri szolgálat felügyelete
- Gondozatlan ingatlanok hatósági ügyintézése
Műszaki ügyintéző
- Lakossági panaszkezelés,
- Tulajdonosi és közút kezelői engedélyek kiadása
- Lakossági járda felújítási pályázatok kezelése
- Földmérési alappontok helyreállítása
- Ivóvíz beruházás felügyelete
- TOP, VP beruházások előkészítésében műszaki szakértelem biztosítása
Ügykezelő
- A Városfenntartó, Mezőgazdasági és Környezetvédelmi Bizottsági és a
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai és Ellenőrző Bizottsági ülések előkészítése,
jegyzőkönyveinek vezetése, kapcsolódó adminisztrációs feladatok elvégzése
- Ebek nyilvántartása
- Közvilágítási hibákkal kapcsolatos ügyintézés
- Mezőőri feljegyzések, jegyzőkönyvek elkészítése

-

Adminisztrációs és iratkezelési feladatok ellátása

Vagyongazdálkodási ügyintéző
- Gyomaendrőd – Csárdaszálás – Hunya önkormányzati ingatlan adásvételeihez
kapcsolódó értékbecslések elkészítése
- Önkormányzati ingatlan vagyon nyilvántartása
- Ingatlan bérleti, eladási és vásárlási ügyek előkészítése és lefolytatása
- Önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságokkal való kapcsolattartás
Osztályvezető
- Helyi járatú autóbusz közlekedéssel kapcsolatos ügyintézés
- Közutak üzemeltetésével kapcsolatos ügyintézés, karbantartások és
beruházások előkészítése
- Belvízvédekezéssel kapcsolatos beruházások előkészítése, belvízvédekezés
szervezése, lebonyolítása
- Vizi közmű szolgáltatással kapcsolatos feladatok ellátása, fejlesztések és
rekonstrukciók koordinálása
- Közművekkel kapcsolatos ügyintézés
- Önkormányzati ingatlanok üzemeltetése
- Magas és mélyépítési beruházások felügyelete
- TOP pályázatok műszaki előkészítése, lebonyolítása
- Önkormányzati beruházások lebonyolítása, terveztetés, építési engedélyek és
használatba vételi engedélyek beszerzése
- Közbeszerzési eljárások koordinálása
- Az osztály működésének szervezése
Közterület-felügyelet
A közterület- felügyelet létszáma 1fő, melynek munkáját 1 fő településőri feladatokat
ellátó közfoglalkoztatott segíti.
Munkaidejének jelentős részét a gondozatlan ingatlanok felkutatása, az ingatlan
tulajdonosok felszólítása és az ügyek adminisztrálása tölti ki.
Egyre jellemzőbb az illegális hulladék lerakás, amely a külterületi hulladékgyűjtő
pontok, a záportározók és a zöldhulladék kezelő területek környezetében
összpontosul.
Az illegális hulladék lerakásban 2019-ben elért legnagyobb eredménye, hogy a
Gárdonyi úton, a Rév-zugi szivattyútelep mellett és a Zrínyi Miklós utca végénél a
kiszabott bírságoknak és a feljelentéseknek köszönhetően minimalizálódott a lerakott
hulladék mennyisége.
Mezőőri szolgálat
A szolgálat munkavégzésében változás nem történt, továbbra is 5 fő látja el a
tevékenységet, melyről a beszámoló korábban beterjesztésre került.

Az ellátott jelentősebb feladatok rövid részletezése
Szúnyoggyérítés
A Körös-völgyi Konzorcium határozata alapján továbbra is Gyomaendrőd folytatja le a
közbeszerzési eljárást, és minden település külön köt szerződést a szúnyoggyérítésre.
A feladatellátásról a T. Képviselő-testület külön előterjesztésekben kapott beszámolót.
Járulékos feladatok:
1. Települések igényeinek összehangolása, koordinálása
2. Kivitelező beszerzésének koordinálása
Parkfenntartás (ligetek, egyéb közterületek, faültetés, kivágás)
A város zöldfelületeinek kezelését utasítás szerint a Zöldpark Kft. és a
közfoglalkoztatási program végezte el. Az elvégzett munkákról szóló beszámolót
külön előterjesztések tartalmazzák.
Járulékos feladatok:
1. Fakivágás hatósági ügyintézése és a veszélyes fák kivágatása,
2. Parkfenntartás fejlesztése, gépesítése,
3. Utcabútorok fenntartása, fejlesztése
4. Rovar és rágcsáló irtás megszervezése
Közvilágítás, díszvilágítás
A közvilágítási rendszer üzemeltetését az E.ON látja el. Meghibásodás esetén a hivatal
írásban jelzi a szolgáltató irányába a hiba helyét és jellegét, melyet a hiba jellegétől
függően 3 napon belül kijavítanak.
Járulékos feladatok:
1. Fejlesztési igények gyűjtése és a megvalósítás előkészítése
2. Ünnepi díszvilágítás megszervezése
Eb összeírás, nyilvántartás
A jogszabály által előírt nyilvántartási rendszer folyamatos frissítése.
Járulékos feladatok:
1. Kóbor ebek bejelentéseinek rögzítése
2. Gyepmesteri teleppel kapcsolatos ügyintézés
Játszóterek fenntartása
A településen található játszóterek „A játszótéri eszközök biztonságosságáról szóló
”78/2003 (XI.27.) GKM rendelet szerinti üzemeltetése.
1. Rendszeres ellenőrzés biztosítása
2. Hibás játékelemek karbantartása és javítása
3. Rendszeres éves szabványossági vizsgálatának megszervezése

Út, járda fenntartás
A fenntartási feladatokat üzemeltetési szerződés alapján a Zöldpark Gyomaendrőd
Nonprofit Kft látja el. A feladatellátásról szóló beszámolók rendszeresen benyújtásra
kerülnek.
Járulékos feladatok:
1. Lakossági fejlesztési igények és panaszok kezelése
2. Közlekedésbiztonság fejlesztések koordinálása
3. Éves építési és karbantartási beruházás lebonyolítása
4. Rendszeres adatszolgáltatások megtétele
5. Lakossági járda felújítási pályázat koordinálása
Holtág üzemeltetés
A holtágak üzemeltetését utasítás szerint a Gyomaszolg Kft végezte el. Az elmúlt évi
munkájukról szóló beszámolót a T. Képviselő-testület tárgyalta.
Közbeszerzések
Az Önkormányzat által lefolytatott eljárások teljes körű előkészítése az éves
közbeszerzési terv szerint (ajánlattételi felhívás és dokumentáció elkészítése, teljes
adminisztráció, kötelező adatszolgáltatások és statisztikák elkészítése).
TOP pályázatok műszaki előkészítése:
A benyújtott pályázatok műszaki tartalmának előkészítése, tervezők kiválasztása teljes
adminisztrációval (ajánlatkérés, szerződéskötés előkészítése, koordinációk), tervezési
program meghatározás és engedélyeztetés.
Az elkészült tervek alapján a pályázatokhoz szükséges adatok rendszerezése.

Összefoglaló:
A 2019. év legjelentősebb kihívása a személyi változások áthidalása és az változások
munkavégzésre gyakorolt hatásának kivédése volt, mely sajnos nem ment
zökkenőmentesen.
Szakmai kihívások közül, az egyre kisebb mértékű közfoglalkoztatás által korábban
ellátott feladatok költséghatékony elvégzése, a TOP-os és egyéb pályázatok
előkészítése, lebonyolítása és a gondozatlan ingatlanokkal kapcsolatos hatósági
ügyintézés bizonyult és bizonyul a legmegterhelőbb feladatnak.
2019-ben a városüzemeltetési feladatok ellátásában továbbra is jelentkezett az egész
építő és szolgáltató szektorra jellemző munkaerőhiány, ezáltal egy jelentős
áremelkedés indult el és kivitelező hiány alakult ki. Ennek a két tényezőnek hatása
érezteti hatását a közutak fenntartásában, a zöldterület kezelésben, a játszóterek
fenntartásában és a belvíz elvezető árkok fenntartásában is. Jelentős „várakozás idők”
alakulnak ki 20-40 %-os költség növekmény mellett is.
Az elmúlt években bekövetkezett személyi változások miatt az osztály működése
rendkívül sebezhetővé vált, mivel egyáltalán nem megoldható a helyettesítés, így
problémás a szabadságok kiadása is.

Több évre visszavezethető probléma a vagyongazdálkodás három települést érintő
feladat összevonása egy munkakörbe, mely más, hasonló méretű település esetén 2-3
munkakörhöz tartozik.
A település demográfiai tendenciája miatt egyre gyakoribb probléma a gondozatlan
ingatlanok karbantartása, a környezetgazdálkodási ügyintéző munkaidejének döntő
hányadát ez az ügytípus köti le, így az önkormányzati városüzemeltetési feladatok
sajnos a háttérbe szorulnak.
Csárdaszállási Kirendeltség
Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal Csárdaszállási Kirendeltsége a 2019.
évben feladatát változatlan létszámmal látta el. A kirendeltség vezetését a jegyző látja
el. A hivatal dolgozói létszám 3 fő, mind három dolgozó középfokú végzettséggel,
ügyintézői munkakört lát el. A köztisztviselők rendelkeznek a vonatkozó törvényben
és egyéb jogszabályokban meghatározott iskolai végzettséggel, illetőleg
közigazgatási alapvizsgával. A hivatal köztisztviselői csak részben rendelkeznek a
munkakörük ellátásához szükséges iskolai és szakmai végzettséggel, ezért a
köztisztviselők számára további képzéseken való részvétel kötelező, melynek alapján
a Nemzeti Közszolgálati Egyetem a munkakörökhöz igazodó minősített e-learning
képzéseken vettek részt a kollégák.
Önkormányzatunk 2019. január 1. napjával csatlakozott az önkormányzati ASP
rendszerhez, melynek napi szintű használata az év folyamán számos nehézséget
okozott. Ezek hathatós megoldására a köztisztviselők folyamatos képzésen vettek
részt.
Az önkormányzati létszám 1 fő polgármester, 4 fő képviselő, 2 fő közalkalmazott,
valamint a közfoglalkoztatási létszám havonta átlagosan 26 fő. Elmondható, hogy a
hivatal feladataihoz az ügyintézői létszám elegendő, de egyben szükséges is ahhoz,
hogy továbbra is jó színvonalon tudja végezni szakmai munkáját. A hivatal feladata az
önkormányzat működésének segítése, az államigazgatási ügyek döntésre való
szakszerű előkészítése és a döntések végrehajtásával kapcsolatos feladatok ellátása.
Az önkormányzat feladatmutatók alapján kap támogatást a falugondnoki szolgálat
működtetéséhez és a mezőőri szolgálat tevékenységéhez. A mezőőri jelentések
alapján az utóbbi évek állandó jelenléte miatt a bűncselekmények száma visszaesett.
A falugondnoki szolgáltatással a településen élő embereknek javult az ellátása.
Az önkormányzat és a hivatal gazdálkodására 2019. évben is a stabilitás, a jogszabályi
előírások betartása volt jellemző, adósággal nem rendelkezik. Csárdaszállás Község
önkormányzati helyi adó és egyéb kintlévősége nem jelentős, az önkormányzati
követelések teljesítése megtörténik. A rendelkezésre álló bevételek biztosították a
feladat ellátásához szükséges forrást, az évek során felhalmozódott tartalékból
finanszírozni tudta a fejlesztéseket, beruházásokat. A Közös Hivatal működéséhez
Csárdaszállás Községi Önkormányzat fedezi a felmerülő költségeket.
A hivatalban a munkavégzés tárgyi feltételei is biztosítottak.

A munkavégzéshez szükséges számítástechnikai eszközök és egyéb irodatechnikai
gépek a hivatal rendelkezésére állnak.
A Csárdaszállási Kirendeltségen dolgozók a lakossági ügyintézést 2019. évben is
maximálisan ellátták, törekedtek az ügyfélbarát ügyintézésre, az ügyintézés
színvonala jó. A kirendeltségen az ügyfélfogadás gyakorlatilag folyamatos. A helyi
ügyintézés a lakosság és a helyi vállalkozók munkáját segíti. Az adóbevallási,
adatszolgáltatási és adatigénylési kérelmek, nyomtatványok az adóügyintézésnél már
nem csak papír alapon nyújthatóak be, hanem elektronikus úton, ügyfélkapun
keresztül is. Az önkormányzatok honlapjain elérhetők, innen letölthetők. Ügyfeleink
egyre nagyobb számban élnek ezzel a lehetőséggel.
A Járási Hivatal munkatársa a hivatal emeleti helyiségében csütörtök délelőtt tart
ügyfélfogadást.
A 2019. októberi választásokat követően a Kormányhivatal közreműködésével
megtörtént a polgármesteri munkakör átadás-átvétele, mely problémamentesen
zajlott.
Hunyai Kirendeltség
A Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal Hunyai Kirendeltsége a 2019. évben
feladatát változatlan létszámmal látta el, a hivatal dolgozói létszáma 3 fő.
Az önkormányzati létszám változatlan maradt: 1 fő főállású polgármester, 2019.
októberi önkormányzati választástól 4 fő képviselő 4 fő közalkalmazott, valamint a
közfoglalkoztatási létszám havonta átlagosan 10 fő.
Az önkormányzat üzemelteti a háziorvosi szolgálatot, ahol továbbra is Dr. Janurik
István látja el a háziorvosi teendőeket, illetve az asszisztensi feladatokat Baginé
Veszelka Anikó végzi.
Önkormányzatunk 2019. január 1. napjával csatlakozott az önkormányzati ASP
rendszerhez.
Hunya Község Önkormányzata 2019. évi gazdálkodása kiegyensúlyozott volt. A
rendelkezésre álló bevételei, az előző évi maradvány és a realizálódott helyi adó
biztosították a feladat ellátásához szükséges forrást.
A 2019. évben ismét sikeresen pályáztunk a szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz
kapcsolódó pályázaton, melyben 152 mázsa barnakőszén vásárlásához az
önkormányzat 482.600 Ft vissza nem térítendő támogatásban részesült. Ehhez az
összeghez 96.520 Ft önerővel kellett még hozzájárulni. A kőszén megvásárlása és
kiosztása megtörtént.

A Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásáért Közalapítvány által
kiírt pályázat útján 3.500.000 Ft összegű projektet nyert az önkormányzat, melynek
segítségével egy új Első világháború emlékeit őrző emlékművet tudtunk létesíteni.
A Magyar Falu Programok keretein belül sikeres pályázatokat nyújtottunk be új orvosi
eszközök beszerzésére, az óvoda tetőszerkezetének felújítására, illetve a Művelődési
ház fűtéskorszerűsítésére.
A 2019. évi belső ellenőrzés külső szakértő igénybevételével az önkormányzat
2018.01.01-2018.12.31. közötti időszak gazdálkodásának ellenőrzésére terjedt ki. Az
ellenőrzés célja, hogy az önkormányzat 2018. évről készített beszámolója megfelel-e
a vonatkozó szabályozásoknak, követelményeknek. Az önkormányzat a feltárt
megállapításokat és javaslatokat elfogadta.
Mellékletek:
A KÉPVISELŐ-TESTÜLETEK ÉS A BIZOTTSÁGOK MUNKÁJÁNAK
ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA (2019.)
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13

1153

6

257

szeptember

13

1 223

13

943

12

945

13

950

Október

13

1 250

12

901

14

929

11

585

November

13

1 130

12

1 161

13

595

12

802

December

10

669

10

636

12

344

10

393

Összesen

150

14 952

146

11 861

151

9363

137

7582

napi átlag
ügyfélforgalo

100

81

62

55

1 246

988

780

631

m
Havi átlag
ügyfélforgalo
m

2013. január 1. napjától az integrált ügyfélszolgálatot 92 558 fő ügyfél kereste fel.
Az

alábbi

táblázat

2003.

évtől

mutatja

be

az

ügyiratforgalom

változását

Gyomaendrődön:
Főszám

Alszám

Gyűjtő

Összesen

2003

22 270

49 581

11 706

83 557

2004

24 163

50 059

9 230

83 452

2005

22 774

45 959

2 038

70 771

2006

23 566

50 266

6 806

80 638

2007

19 717

45 732

1 132

66 581

2008

21 928

50 622

4 307

76 857

2009

22 915

59 992

-

82 902

2010

20 265

66 764

-

87 029

2011

21 909

68 203

-

90 112

2012

21 304

62 914

-

84 218

2013

16 992

43 628

-

60 620

2014

14 420

45 077

-

59 497

2015

13 312

39 988

-

53 300

2016

13 083

42 290

-

55 373

2017

12 498

36 722

49 220

2018

11 466

45 997

57 463

2019

15 642

43 524

-

58 896

A 2016-2019. év ügyiratforgalmi statisztikájának összehasonlítása:
Csárda-

Hunya

Adó O.

szállás

2016

2017

2018

2019

Közigaz-

Pénzügyi

Város-

Település-

gatási O.

O.

üzemel-

fejlesztési

tetési O.

O.

Köz-munka

Titkárság

Főszám

407

495

5346

4983

120

967

86

609

70

Alszám

2143

1414

13608

14208

1220

3261

609

4812

974

Összes

2550

1909

18954

19191

1340

4228

695

5421

1044

Főszám

402

432

5359

4455

107

1079

102

491

71

Alszám

2252

1213

9400

13020

1096

3313

1098

4634

527

Összes

2654

1645

14759

17475

1203

4392

1200

5125

598

Főszám

390

410

4849

4261

92

889

161

342

72

Alszám

2188

1719

12570

16599

956

4710

3922

2633

700

Összes

2578

2129

17419

20860

1048

5599

4083

2975

772

Főszám

706

1057

8294

4143

59

740

138

205

300

Alszám

2415

2559

14109

14403

660

3408

2237

1823

1640

Összes

3121

3616

22403

18546

719

4148

2375

2028

1940

Az alábbi táblázat az egy köztisztviselőre jutó ügyiratszámot mutatja be:

2016

Csárdaszállás

Hunya

Gyomaendrőd

Összesen:

Köztisztviselői létszám

3

3

44

50

Ügyirat-szám - Főszám

407

495

12 181

13 083

Egy köztisztviselőre jutó

136

165

276

262

Köztisztviselői létszám

3

3

45

51

Ügyirat-szám - Főszám

402

432

11 664

12 498

Egy köztisztviselőre jutó

134

144

259

245

Köztisztviselői létszám

3

3

46

52

Ügyirat-szám - Főszám

390

410

10 666

11 466

Egy köztisztviselőre jutó

130

137

232

220

3

3

45

51

ügyiratszám

2017

ügyiratszám

2018

ügyiratszám
2019

Köztisztviselői létszám

Ügyirat-szám - Főszám

706

1057

13879

15642

Egy köztisztviselőre jutó

235

352

308

307

ügyiratszám

2019. ÉVI LÉTSZÁMVÁLTOZÁSOK

köztisztviselők
munkaszerződéses
MINDÖSSZESEN:

Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal
2019.01.01
Gyomaendrőd
44
Csárdaszállás
3
Hunya
3
összesen:
50
Gyomaendrőd
2
52

2019.12.31
45
3
3
51
2
53

Változások év közben:
jogviszony

változás

Új kinevezés

köztisztviselő

Megszűnt
jogviszony

Fizetés nélküli
szabadság
Nyugdíj miatt
megszűnt
jogviszony

név
Pap-Szabó Katalin
Török Zoltán
Szmolár Eszter
Vaszkó Erika
Suháné Németh Piroska
Fehér Dóra
Harkainé Bohrát Klára
Kassai Rózsa
Szabóné Pelyva Mária
Cselei Tamás
Papné Dinnyés Erika
Szmolár Eszter

osztály
titkárság - jegyző
titkárság
városüzemeltetés
adó
titkárság
városüzemeltetés
pénzügy
közigazgatás
adó
városüzemeltetés
pénzügy
városüzemeltetés

Omiliákné Csikós Anikó

CSED - GYED

Jenei Bettina

CSED - GYED

Wagner Gáborné

pénzügy

dátum
2019.01.01
2019.03.04
2019.03.16
2019.05.01
2019.07.10
2019.09.01
2019.11.16
2019.03.31
2019.05.20
2019.10.16
2019.12.31
2019.08.31
2018.07.05 2019.07.24.
2018.12.10 2020.02.29.
2019.06.30

7. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
2020. augusztus 17-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező bizottság:

Beszámoló a Szarvasi Hivatásos Tűzoltó Parancsnokság 2019. évi
tevékenységéről
Bíró Zoltán tűzoltó parancsnok
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 tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. tv. 30. § (5) bekezdésének
értelmében a tűzoltóparancsnok, vagy kijelölt helyettese évente beszámol a hivatásos tűzoltóság működési területén
működő települési önkormányzat képviselő-testületének a település tűzvédelmi helyzetéről. A tűzvédelem érdekében
tett intézkedésekről és az azzal kapcsolatos feladatokról.
Gyomaendrőd Város tekintetében Bíró Zoltán tűzoltó alezredes, parancsnok elkészítette a 2019. évről szóló
tájékoztató, beszámoló anyagot, melyet elfogadásra Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete elé terjesztett.
Döntéshozói vélemények
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
Döntési javaslat
"Beszámoló elfogadása"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: ÁLTALÁNOS ÜGYEK
A Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete elfogadja a Szarvasi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság 2019. évben
elvégzett feladatairól szóló beszámolót.
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
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BÉKÉS MEGYEI
KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁG
SZEGHALMI KATASZTRÓFAVÉDELMI KIRENDELTSÉG
SZARVASI HIVATÁSOS TŰZOLTÓPARANCSNOKSÁG

Toldi Balázs polgármester
Polgármesteri Hivatal
Gyomaendrőd

Tisztelt Polgármester Úr!

A Szarvasi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság parancsnoka minden évben beszámol a
működési területén található települési önkormányzatok képviselő-testületeinek a települések
tűzvédelmi helyzetéről, a tűzvédelem érdekében tett intézkedésekről és az azzal kapcsolatos
feladatokról.
Gyomaendrőd Város tekintetében a 2019. évről szóló beszámoló anyagot elkészítettem, mely
anyagot elfogadásra Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete elé terjesztem.

Szarvas, 2020. augusztus 13.
Tisztelettel:
Bíró Zoltán tűzoltó alezredes
tűzoltósági tanácsos
tűzoltóparancsnok
Melléklet:

Beszámoló

Készült:
Egy példány:
Kapják:

1 példányban
1 lap
Címzettek elektronikus úton

____________________________________________ _____________________________________________
Cím: 5540 Szarvas, Szent Flórián u. 2.
Telefon: +36(66) 312-733
E-mail: szarvas.ht@katved.gov.hu
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I. Bevezetés
A Szarvasi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság (továbbiakban: tűzoltóság) 2019-ben a tervezett
feladatait az érvényben levő szabályozóknak megfelelően hajtotta végre. A tűzoltóság
célkitűzéseinek megfogalmazásakor elsődleges feladat volt a Békés Megyei
Katasztrófavédelmi Igazgatóság (a továbbiakban: igazgatóság) és a Szeghalmi
Katasztrófavédelmi Kirendeltség stratégiai céljaihoz való igazodás, a Belügyminisztérium
Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság munkaprogramjában meghatározott feladatok
helyi szintű végrehajtása, alkalmazása a Szeghalmi Katasztrófavédelmi Kirendeltség,
valamint az igazgatóság szakmai irányítása mellett.
A Szarvasi HTP az alábbi fő feladatokat tűzte ki 2019. évre:









szabadtéri tűzesetek számának visszaszorítása, ezzel kapcsolatos lakossági
tájékoztatás további erősítése, a szabadtéri égetésekkel kapcsolatos szabályok
lakossággal történő megismertetése – helyi médiák bevonása a tájékoztatásba.
a
szén-monoxid
mérgezések
megelőzése
érdekében
intenzív
lakosságtájékoztatás folytatása
az önkéntes mentőszervezetek bevonásának erősítése a kárfelszámolásban
az önkéntes tűzoltó egyesületek erősítése – szakmai és pályázati úton
pályázati lehetőségek kiaknázása a járási és települési mentőcsoportok
valamint az önkéntes tűzoltó egyesületek vonatkozásában
a lakossággal való kapcsolattartás további fokozása: tűzvédelmi bemutatók,
előadások, nyílt napok szervezése, települési rendezvényeken való
megjelenések
ifjúságnevelés további erősítése: nyílt napok tartása, katasztrófavédelmi
ifjúsági versenyre történő felkészítés, közösségi szolgálatot teljesítők körének
növelése, oktatási intézményekben bemutatók tartása
idős korúak megszólítása a lakásokban keletkezhető tűzesetek, szén-monoxid
mérgezéses esetek megelőzése érdekében

Az elmúlt időszak tudatosan tervezett megelőző munkájának eredményeként a működési
területünkön enyhe mértékben emelkedett a tűzesetek száma, kevesebben sérültek meg,
halálos kimenetelű esemény pedig nem volt az elmúlt évben.
A járási és települési mentőcsoportok a felkészültségük, helyismeretük alapján alkalmassá
váltak a hivatásos katasztrófavédelmi szervek támogatására, képességeik kiegészítésére, a
katasztrófák elleni védekezésben való hatékony részvételre.
A parancsnokságunk feladatai ellátása során kiemelten kezelte a polgári védelmi szakterület
tervezéssel, felkészüléssel kapcsolatos feladatait. Ezáltal hatékonyabbá vált a katasztrófák
elleni védekezés, valamint a beavatkozó egységek reagáló képessége a valós alkalmazások
esetén.
II. A tűzoltásokról, műszaki mentésekről
Vonulási adatok
2019. évben a Szarvasi Hivatásos Tűzoltóparancsnokságra összesen 214 esetben érkezett
jelzés valamilyen eseménnyel kapcsolatban: 108 alkalommal tűzesettel, 106 alkalommal
pedig műszaki mentéssel kapcsolatos jelzés.
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A 214 eseményből 149 esetben szükség volt beavatkozásra, 16 alkalommal kiérkezés előtt
felszámolásra került a káreset, 45 alkalommal téves jelzés történt, 3 esetben pedig utólagos
tűzesettel kapcsolatosan kellett eljárni. Szándékosan megtévesztő jelzés 1 esetben fordult elő.
A legtöbb tűzeset szabad területen keletkezett, jellemzően avar, száraz aljnövényzet égett (42
eset). Ezt követik az otthon jellegű létesítményekben keletkezett tűzesetek (21 esetben).
Kéménytűz 1 esetben történt. Ipari létesítményhez köthető tűzesethez 4 esetben vonultak a
tűzoltók. Gépjárműben, munkagépben összesen 8 esetben keletkezett tűzeset.
A 45 téves jelzés az alábbiak szerint oszlik meg:
-

31 esetben tűzjelző berendezés téves jelzése,
7 esetben telefonos téves jelzés tűzesettel kapcsolatban,
7 esetben pedig műszaki mentéssel kapcsolatos téves jelzés

A tűz-és káresetek jelentős része I. vagy I. kiemelt riasztási fokozatban került felszámolásra.
2019. évben halálos kimenetelű tűzeset nem történt a Szarvasi HTP működési területén.
A tűzvizsgálat 2 esetben került lefolytatásra.
Kiemelt tűzeset nem történt a Szarvasi HTP működési területén 2019. évben.
2019. 05. 21-én Szarvasi HTP egy gépjárműfecskendője részt vett a békéscsabai István
Malom tűzesetének felszámolásában. A riasztási fokozat V. kiemelt volt
2019-ben a műszaki mentések száma majdnem elérte a tűzesetek számát.
Jelentős viharok nem érték el térségünket, ennek ellenére nagy számú számú viharkár
keletkezett (46 eset). A műszaki mentési események egyharmadát a közúti balesetek képezték,
összesen 21 esetben. Szén-monoxid mérgezés esethez 3 esetben vonultak a tűzoltók.
Gázszivárgás 8 esetben történt. Ezen kívül állatmentés, betegek mozgatása, lakásba való
bejutás rendőrség, mentők kérésére, elakadt jármű kimentése, vízeltávolítás, halott személy
kiemelése eseményeknél is közreműködtünk. Kiérkezés előtt felszámolt műszaki mentési
esemény 10 esetben történt.
2019. 07. 28-tól több napon keresztül a Békéscsabát sújtó rendkívüli vihar felszámolásában
részt vett a Szarvasi HTP egy gépjárműfecskendővel.
2019. 09. 09-tól több napon keresztül a Szegedet sújtó rendkívüli vihar felszámolásában részt
vett a Szarvasi HTP egy gépjárműfecskendővel.
2019. 06. 28-07. 01. között a Szarvasi HTP parancsnok-helyettese a Szabolcs-Szatmár Bereg
megyét sújtó rendkívüli vihar felszámolásának irányításában, operatív feladatok ellátásában
nyújtott segítséget.
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Kiérkezés előtt felszámolt

Szándékosan megtévesztő jelzés

Téves jelzés

Utólagos jelzés

Összes tűzeset

Beavatkozást Igénylő

Kiérkezés előtt felszámolt

Szándékosan megtévesztő jelzés

Téves jelzés

Utólagos jelzés

Összes műszaki mentés

MINDÖSSZESEN

Műszaki mentés

Beavatkozást Igénylő

Tűzeset

1.

Szarvas

30

4

1

32

1

68

66

3

0

5

0

74

142

2.

Békésszentandrás

8

2

0

2

0

12

10

2

0

1

0

13

25

3.

Csabacsűd

4

0

0

0

0

4

5

1

0

0

0

6

10

4.

Kardos

4

1

0

1

0

6

1

0

0

0

0

1

7

5.

Örménykút

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

00

0

0

6.

Kondoros

1

3

0

2

1

7

9

0

0

1

0

10

17

7.

Gyomaendrőd

34

5

1

5

1

46

36

3

0

1

0

40

86

8.

Hunya

2

0

0

0

0

2

1

0

0

0

0

1

3

2019.év

Gyomaendrőd város tűzvédelme
Gyomaendrőd közigazgatási területén 2019. évben 46 esetben volt riasztás tűzesethez.
39 esetben beavatkozásra is szükség volt, 1 esetben utólagos tűzeset történt, 5 esetben
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téves jelzéshez vonultak a tűzoltó egységek, 1 esetben szándékosan megtévesztő jelzést
adtak.
A 46 tűzeset megoszlása a következők szerint alakult:
20 esetben szabadtéri tűzeset, 2 esetben gépjármű tűzeset, 13 esetben lakóépület tűz, iparitárolási létesítményben 3 tűzeset, iroda jellegű létesítményben 1 alkalommal kereskedelmi,
vendéglátó létesítményben történt. Utólagosan 1 tűzesetet jeleztek. Téves jelzés 5 esetben,
szándékosan megtévesztő jelzés 1 esetben történt.
A tűzesetek száma a 2018 évihez képest jelentősen növekedett, ami annak köszönhető, hogy a
az időjárás kedvezett a szabadtéri tüzek kialakulásának.
40 esetben történt műszaki mentési esemény: 36 esetben beavatkozásra volt szükség,
3 esetben kiérkezés előtt felszámolásra került, 1 esetben téves jelzés történt. A műszaki
mentések száma az utóbbi években jelentősen meghaladta a tűzestek számát, ami több
mint tíz év óta tartó folyamat. 2019. évben kevesebb műszaki mentési esemény történt,
azonban a tűzesetek száma növekedett.
A műszaki mentések esetszáma 30 %-kal csökkent a 2018. évi adatokhoz viszonyítva.
10 esetben volt szükség viharkár utáni beavatkozásra – ez a műszaki mentések 25 %-át teszi
ki. A műszaki mentések 20 %-a közúti balesethez (8 eset) köthető. 2 esetben szén-monoxid
mérgezéshez kellett vonulni, amelyek következtében sérülés nem történt. Ezen kívül vízkár
felszámolásában 1 esetben, darázs eltávolításban 4 esetben, állatbalesetnél 3 alkalommal
egyéb esetben pedig 11-szer kellet közreműködni. 1 alkalommal téves jelzés történt.
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Összefoglalva elmondható: Gyomaendrődön a 2019-es összes eseményszám az előző évihez
viszonyítva 5 %-kal emelkedett. A tűzesetek száma jelentősebben emelkedett, a műszaki
mentési beavatkozások száma csökkent.
A tűzesetek számának emelkedésében szerepet játszott az a körülmény hogy az időjárás
kedvezett a szabadtéri tüzek kialakulásának. Ezen kívül emelkedett az otthonokban
keletkezett tüzek száma is.
Jelentős tűzeset nem keletkezett Gyomaendrődön 2019. évben.
A műszaki mentések száma megközelítette a tűzesetek számát Gyomaendrőd közigazgatási
területén.
A műszaki mentési események között szerepeltek közúti balesetek és viharkárok a
legnagyobb számban: ez a két kategória teszi ki a műszaki mentések 45 %-át. Ezen kívül
vízkár, szén-monoxid szivárgás, állatbaleset, rovar eltávolítás fordultak elő kisebb számban.
A száraz időszakban megnövekvő szabadtéri tüzek megelőzése érdekében tájékoztatásra
kerültek az önkormányzatok az égetés tűzvédelmi szabályairól, majd az aratási munkákat
megelőzően újabb felhívás lett közzétéve a falugazdák és jegyzők számára.
Ezen túlmenően Gyomaendrődön jól működő önkormányzati rendelet szabályozza a növényi
hulladékok belterületi égetését.
III. Az állomány képzése, képzettsége
Minden tűzoltó számára kiemelt feladat a tűzoltói ismeretek szinten tartása és fejlesztése.
A kiképzést az éves ciklikus tervben meghatározott tematika szerint hajtottuk végre. A félévi
és év végi vizsgákat teljesítettük, tűzoltóink az országos átlag fölötti eredményt értek el.
Két fő 2019. szeptember hónapban megkezdte felsőfokú tanulmányait a beosztásukhoz
szükséges előírt állami és szakmai felsőfokú képesítés megszerzése érdekében a Nemzeti
Közszolgálati Egyetemen. 2019. május hónapban egy fő megszerezte a vezetéstechnikai
oktatói jogosultságot. Egy fő 2019. december hónaptól műveletirányító referens képzésen
vesz részt. Egy fő 2019. május hónapban gépjárművezetői kinevezést kapott, és további két fő
vesz részt gépjárművezetői képzésen, későbbi kinevezésük érdekében.
IV. Tűzvédelem, tűzmegelőzés
A tűzoltóparancsnokság készenléti szolgálatot ellátó állománya a létesítményekbe tervezett
gyakorlatok alkalmával minden esetben vizsgálták az adott létesítmény tűzvédelmi
dokumentumait, illetve tűzvédelmi előírások érvényesülését. Hiányosság esetén a helyszínen
felhívták a létesítmény vezetőjének figyelmét annak megszüntetésére.
A készenléti szolgálatot ellátó állomány ezen kívül számos tűzcsap és oltóvíz forrás
működőképességét valamint tűzvédelmi előírásoknak való megfelelőségét ellenőrizte.
A katasztrófavédelmi megbízott és a parancsnok-helyettes részt vett több esetben a szabadtéri
tűzesetek kockázatos helyszíneinek ellenőrzésében.
2019. augusztus 02-án részt vettünk a Szarvason a rendőrséggel és honvédséggel közösen
megrendezett toborzó rendezvényen, amelyen számos tűzmegelőzési témájú tájékoztatást is
adtunk az érdeklődők részére.
A tűzoltóparancsnok több lakossági rendezvényen előadást tartott az Országos Tűzmegelőzési
Bizottság, a Békés Megyei Tűzmegelőzési Bizottság országos kampányának keretében a
szabadtéri tüzelés veszélyeiről, a szén-monoxid mérgezések megelőzési lehetőségeiről, a
háztartásokban bekövetkezhető tűzesetek megelőzéséről valamint a füstérzékelő
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használatának fontosságáról. Ezen témákkal kapcsolatban az Országos Tűzmegelőzési
Bizottság által rendelkezésre bocsájtott plakátok, ismeretterjesztő anyagok szétosztása is
megtörtént.
V. Együttműködés a működési területen lévő önkéntes tűzoltó egyesületekkel, azok
értékelése
Gyomaendrőd Város Tűzoltó Egyesületével új együttműködési megállapodást kötött a
Szarvasi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság 2018. október hónapban, valamint az új
kategóriába sorolás erdményeképpen az egyesület III. kategóriába tartozik. Tevékenységük a
hagyományőrzésre korlátozódik. Az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság által kiírt
pályázaton 2014-2019. évek között összesen 1,5 millió Ft,- értékben nyertek el
szakfelszereléseket, üzemanyag hozzájárulást illetve épület felújítás támogatást.
2019 évben 250 ezer Ft,- értékben nyert az egyesület szakfelszereléseket.
A Szarvasi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság a pályázati munkát szakmai minden esetben
szempontból segítette.
Az Önkéntes Tűzoltó Egyesület Kondoros vonatkozásában 2018. október hónapban új
kategória besorolás történt, valamint új együttműködési megállapodás is aláírásra került. Az
egyesület III. kategóriába lett besorolva. . Tevékenységük a hagyományőrzésre korlátozódik.
Az egyesület részt vett a 2012 óta folyamatosan részt vesz az Országos Katasztrófavédelmi
Főigazgatóság által kiírt pályázaton. A pályázatok során szakfelszerelésekre és kiképzésen
való részvételre nyújtottak be igényt. A Szarvasi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság a pályázati
munkát szakmai minden esetben szempontból segítette. A pályázatokon 2012-2019. években
összesen mintegy 2,3 millió Ft,- értékű szakfelszerelést és szakképzési lehetőséget és
üzemanyag támogatást nyert el az egyesület.
2019. évben 250 ezer Ft,- értékben nyert az egyesület szakfelszereléseket.
VI. Az Önkormányzati Tűzoltóságnál végzett felügyeleti tevékenység
A katasztrófavédelem hivatásos szervein túl a tűz elleni védekezésben fontos szerep jut a
Hunyai, Csárdaszállási Gyomaendrődi Önkormányzati Tűzoltóságnak (továbbiakban: ÖT),
ami egy olyan önkéntes tűzoltóság, amit tűzoltási és műszaki mentési feladatok elvégzésére
hoztak létre és elsődleges műveleti körzettel is rendelkezik. A Gyomaendrődi ÖT Szarvastól
20 kilométerre található. Elsődleges műveleti körzetébe három település tartozik:
Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya.
Működésük anyagi fedezetét elsősorban állami támogatás biztosítja. A saját bevételeken kívül
a költségeihez minden évben jelentős összeggel hozzájárul Gyomaendrőd Város
Önkormányzata is. A források biztosították a tűzoltóság stabil működését. Korszerű
felszerelésekhez jutottak hozzá az önkormányzati tűzoltóságok eszközfejlesztésének
támogatására kiírt pályázatokon.
Főfoglalkozású tűzoltók munkáját önkéntesek is segítik. A mentő tűzvédelmet egy
gépjárműfecskendővel, valamint egy tartalék járművel biztosítják. A beavatkozó állomány
részére biztosítottak a megfelelő minősítéssel rendelkező egyéni védőeszközök. A
felszereléseik megfelelnek a minimálisan elvárt műszaki szintnek, érvényes felülvizsgálattal
rendelkeznek.
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A tűzoltóság elsődleges műveleti körzetéből 2019-ben 107 bejelentés érkezett. Saját erővel a
hivatásos egységek kivonulása nélkül az esetek 85 %-ában felszámolták a káreseteket.
VII. A polgári védelmi feladatok ellátása
A Szarvasi HTP 11 település vonatkozásában lát el polgári védelmi feladatokat. A települések
veszélyeztetettségének felmérését 2018. augusztus - szeptember hónapban a települések
bevonásával felülvizsgáltra került. A Békés Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság a
települési javaslatok beérkezését követően azokat a társszervek területileg illetékes szervezeti
egységeinek bevonásával felülvizsgálta
A Szarvasi Járási Helyi Védelmi Bizottság illetékességi területén lévő települések
vonatkozásában Kondoros belvízi veszélyeztetettségének csökkenését követően a település
katasztrófavédelmi besorolása továbbra is II. katasztrófavédelmi osztály.
Gyomaendrőd Város I. katasztrófavédelmi osztályba van sorolva.
Lakosságvédelmi tevékenység
Alapja a települések katasztrófavédelmi besorolása, melyet minden év szeptemberében a
végrehajtanak a katasztrófavédelmi megbízottak a közbiztonsági referensek bevonásával.
A működési területünk szerinti két járás illetékességi területén az 2019. évben változás nem
állt be a katasztrófavédelmi besorolás tekintetében.
Kiemelt figyelmet fordít a Szarvasi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság az ifjúságnevelésre.
Ennek köszönhetően elmondható, hogy elsősorban a Vajda Péter Evangélikus Gimnázium és
a Gyulai Szakképzési Centrum Székely Mihály Szakképző Iskolájának diákjai előszeretettel
választják a közösségi szolgálat teljesítésének helyéül. A közösségi szolgálat teljesítése főleg
a nyári szünet és a katasztrófavédelmi ifjúsági versenyre történő felkészülés idejében
jellemző.
További
lakosságfelkészítési
feladatként
jelentkezett
visszatérő
jelleggel
a
közfoglalkoztatottak árvízvédekezéssel kapcsolatos felkészítése. Ennek keretében 2019. év
április és május hónapban Szarvas és Békésszentandrás vonatkozásában 119 fő,
Gyomaendrőd, Dévaványa és Ecsegfalva vonatkozásában pedig 228 fő felkészítése történt
meg. A felkészítéseket elméleti és gyakorlati formában hajtottuk végre.
A polgári védelmi szervezetek helyzete
A szarvasi és a gyomaendrődi járás területén lévő 11 település polgári védelmi szervezeteinek
parancsnokságába és infokommunikációs egységeibe beosztott állampolgárok szakkiképzését
hajtotta végre a tűzoltóparancsnokság állománya 2019. november hónapban. A felkészítést
követően végrehajtásra került a települések infokommunikációs egységeibe beosztott
személyek riasztási gyakorlata.
A 2019. évi KEHOP PÁLYÁZAT pályázat keretében a Vidra mentőcsoport 2 db aggregátort,
1 db 1200l/perc teljesítményű zagyszivattyút és 1 db 1600l/perc teljesítményű zagyszivattyút
nyert el és vehetett át.
Ellenőrzések
2019. évben a polgári védelmi szakterület végrehajtotta a települések csapadékvíz elvezető
rendszerének tavaszi és őszi felülvizsgálatait, valamint az vizek kártétele elleni védelemre
hatósági határozattal kijelölt gazdálkodó szervezetek technikai eszközeinek ellenőrzését,
valamint végrehajtásra került a téli időszakban kijelölt technikai eszközök ellenőrzése.
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Gyakorlatok
2019. 03. 29-30-án a mentőcsoportok részére Kondoroson összevont gyakorlat került
szervezésre illetve végrehajtásra (műszaki egységek, kutyás egységek).
A felkészítés és a gyakorlat célja az volt, hogy a leggyakrabban elrendelt alkalmazások az
eltűnt személyek utáni kutatáshoz a társszervtől a Rendőrségtől a mentőcsoportok tagjai a
szükséges tájékoztatást megkapják, valamint, hogy a BM OKF eddigi pályázatain elnyert
technikai eszközök használatát a mentőcsoport tagok éles körülményekkel megegyező
körülmények között gyakorolni tudják. A műszaki egységek a település általános iskolájának
tornatermében befogadó helyek berendezését gyakorolták.
2019. október 03-05-én a Békés megye minősített mentőszervezeteinek műszaki és kutatási
komponensei részére szervezett összevont riasztási, törzsvezetési és terepgyakorlatán a
szarvasi járást a Körös Kondor Mentőcsoport képviselte 23 fővel, gyomaendrődi járást a
Vidra Mentőcsoport 23 fővel. A kutatási komponensek az összevont gyakorlaton eltűnt
személyek utáni kutatást hajtottak végre. A műszaki komponensek a viharkárokat követően
végrehajtandó feladatokat valamint árvíz védekezéssel összefüggő feladatokat gyakorolták
többek között a BM OKF az elmúlt évek pályázatain beszerzett eszközök felhasználásával.
A mentőcsoportoknak éles alkalmazása nem volt 2019. évben.
Helyi Védelmi Bizottság
A Szarvasi Helyi Védelmi Bizottság katasztrófavédelmi elnök-helyettesének a Szarvasi
Hivatásos Tűzoltóparancsnokság parancsnokát jelölte ki a Békés Megyei Katasztrófavédelmi
Igazgatóság Igazgatója. A Gyomaendrődi Helyi Védelmi Bizottság elnök-helyettesi
feladatokat a gyomaendrődi katasztrófavédelmi megbízott került kijelölésre.
2019. április és november hónapban soros ülés került megtartásra, amelyen az aktuális
feladatok kerültek feldolgozásra. 2019. április és november hónapokban három hét
időtartamban a HVB-k honvédelmi elnök-helyettesei szolgálati feladat végrehajtása
érdekében a HVB-k illetékességi területén tartózkodtak.
2019. év folyamán 2 országos törzsvezetési gyakorlat és 1 megyei szintű operatív törzs
gyakorlat került végrehajtásra, melyeken a HVB-k katasztrófavédelmi operatív törzs
(katasztrófavédelmi munkacsoport) állománya vett részt.
A HVB katasztrófavédelmi operatív törzs (katasztrófavédelmi munkacsoport) a Szarvasi
Hivatásos Tűzoltóparancsnokság épületében hajtotta végre feladatait.
VIII. Gyakorlatok
A gyakorlatok végrehajtása kapcsán elsődleges célkitűzésünk az alapvetően fontos
beavatkozási mozzanatok begyakorlása és a helyismeretszerzés. Éves gyakorlattervünk
összeállítása során a tűzoltás-taktikai szempontból hangsúlyosabb intézményekre
fókuszáltunk. A helyszínek évenkénti változtatásával működési területünk alapos
megismerését érjük el.
A Szarvasi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság a működési területén 74 alkalommal tartott
gyakorlatot különböző létesítményekben: helyismereti gyakorlatok, szituációs begyakorló
gyakorlatok, ellenőrző gyakorlatok.
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Ezen kívül a továbbképzési rendszer keretében roncsvágási, favágási, jégről mentési,
gépjármű vezetési, szivattyúkezelési gyakorlatok kerültek végrehajtásra.
2019. évben összesen 48 alkalommal tartottunk helyismereti gyakorlatot, 13 alkalommal
szituációs begyakorló gyakorlatot, 6 alkalommal pedig parancsnoki ellenőrző gyakorlatot.
Ezen kívül roncsvágási gyakorlat 6, szivattyúkezelői gyakorlat 12, favágási gyakorlat 6,
kishajó vezetési gyakorlat 6, jégről mentési gyakorlat 3, polgári védelmi felkészítési gyakorlat
6 alkalommal került megtartásra.
A helyismereti és szituációs begyakorló gyakorlatainkat az előírt módon kerültek
végrehajtásra.
Gyomaendrőd város vonatkozásában 2019. évben a Szarvasi HTP két helyszínen, összesen
hat alkalommal tartott helyismereti, szituációs begyakorló illetve ellenőrző gyakorlatot.
A Gyomaendrődi Önkormányzati Tűzoltóság 8 létesítményben összesen 14 alkalommal
tartott helyismereti, szituációs begyakorló illetve ellenőrző gyakorlatot.
A Szarvasi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság működési területén 3 SKET készítésére
kötelezett üzem található: a Gallicoop Zrt., a Pioneer Hi-Bred Zrt. és az Aufwind Scmack
Első Biogáz Szolgáltató Kft. Biogáz üzem. Ezekben az üzemekben az elfogadott súlyos
káresemény elhárítási terv (SKET) gyakoroltatásra került - Gallicoop Zrt. 2019. szeptember
28-án, az Aufwind Scmack Első Biogáz Szolgáltató Kft. 2019. március 21-én a Pioneer Zrtnél március 07-én.
IX. Ügyeleti tevékenység
A híradó ügyeleti szolgálatot ellátók a riasztások kezeléséhez szükséges rendszerek
használatát készség szinten ismerik. Technikai értelemben a híradóügyeletünk a teljesen új
híradó pulttal rendelkezik, ami minden igényt kielégít, fizikai akadálya nincs a
feladatellátásnak.
X. Társszervekkel való együttműködés tapasztalatai, értékelése
A legtöbb beavatkozásnál együtt dolgozunk a társszervekkel, a Rendőrséggel, az Országos
Mentőszolgálattal, akikkel jó kapcsolatban van a Szarvasi HTP. Sokszor hívnak minket
segítségül olyan esetekben is, ahol kimondottan a tűzoltók technikai felszerelésére van
szükség. Például, ha egy idős, vagy beteg ember nem nyit ajtót, s bejutáshoz kell
kéziszerszám vagy létra.
A káresetek alkalmával a rendőrséggel szinte állandó a kapcsolat. Tűzeseteknél legtöbbször a
terület lezárási feladatokban nyújtanak segítséget, míg a balesetek során a tűzoltók segítenek
sok esetben a forgalomirányítási feladatokban, vagy például a helyszín területének
megvilágításában.
A fentieken túlmenően rendezvények biztosítási feladatainál is gyakran együttműködünk a
társszervekkel.
XI. A HTP működésének tárgyi feltételei
A járművek, szakfelszerelések, védőeszközök, légzőkészülékek és a kommunikációs
eszközök soros karbantartása és műszaki vizsgáztatása a vonatkozó rendelkezések alapján
készített éves ütemterv szerint megtörtént.
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2019-ban 1 db MERCEDES TLF 2000 típusú, és 1 db MERCEDES ATEGO 4000 típusú és 1
db R16 HEROS AQUADUX-X 4000 típusú gépjárműfecskendővel látta el alapvető feladatait
a Szarvasi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság.
A tűzoltásvezetői és az egyéb ügyintézési feladatokat egy FORD RANGER típusú terepjáró
gépjárművel láttuk el.
A tűzoltóparancsnokság rendelkezik egy gumitestű motorcsónakkal, melyet álló és
folyóvizeken tudunk alkalmazni. 2018. december hónapban egy új HONDA típusú
csónakmotor került beszerzésre, melyet a felújított csónaktesttel együtt 2019. április hónapban
állítottunk újra szolgálatba.
2018. december 20-án a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóságon ünnepélyes
keretek között átvételre került 1 db RENAULT AQUAREX S10 típusú vízszállító gépjármű,
melynek rendszerbe állítása 2019. március 01-én megtörtént.
A gépjármű és technikai eszköz állomány állapota jó, jelentős meghibásodás nem történt.
Fontos feladat volt a Szarvasi HTP vonatkozásában az új tűzoltólaktanya beruházás
befejezését követő
‐ a 2. éves garanciális bejáráson való részvétel
‐ a 3. éves garanciális bejárásra való felkészülés
‐ a laktanyában található technikai berendezések működésének folyamatos figyelemmel
kísérése
Az új laktanya épület minden elemében jól ellátja funkcióját, kielégíti a tűzoltói állomány
igényeit, kompakt, korszerű.
XII. Kapcsolattartás a lakossággal, önkéntes tűzoltó egyesületekkel
A lakossággal való kapcsolattartás módjai változatosak:
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐

Lakossági fórumok keretében (különböző aktuális témákban).
Helyi, térségi televíziós, rádiós adások keretében.
Települési rendezvényeken való bemutatók alkalmával.
Katasztrófavédelem bemutatása a laktanyában, látogatások, bemutatók formájában.
Oktatási intézményekben való megjelenés (például Szakmák Éjszakája, Kutatók
Éjszakája).
Közösségi szolgálat teljesítésén keresztül.
Ifjúságnevelési tevékenységen keresztül.

Folyamatosan tartottuk a kapcsolatot az illetékességi területen működő középfokú oktatási
intézményekkel a Közösségi Szolgálat teljesítésének lehetőségével kapcsolatban.
A Szarvasi HTP vonatkozásában a parancsnok-helyettes került kijelölésre, mint koordináló
személy.
Közösségi szolgálatot 9 diák teljesített parancsnokságunkon 2019. évben.
Az országosan megrendezésre került katasztrófavédelmi gyermeknap parancsnokságunk is
csatlakozott. A rendezvényen 60 gyermek vett részt.
A Szarvasi HTP rendszeresen részt vett a települési rendezvényeken tűzvédelmi bemutatók
formájában (Szarvas, Kondoros, Csabacsűd, Békésszentandrás).
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Toborzó rendezvényen vettünk részt 2019. augusztus hónapban, amely Szarvason került
megrendezésre és rendőrség valamint a honvédség is képviseltette magát.
Az új RENAULT AQUAREX S10 vízszállító gépjármű ünnepélyes szolgálatba állítása
2019. február hónapban történt meg.
Az önkéntes tűzoltó egyesületekkel jó kapcsolatot tart fenn a Szarvasi HTP, a pályázataikat
minden esetben támogatta, segítette. Gyomaendrőd Város Tűzoltó Egyesület tagságából
kerülnek ki az Önkormányzati Tűzoltóság aktív tagjai.
A Kondorosi Önkéntes Tűzoltó Egyesület tisztújítása, újraszerveződése jelenleg folyamatban
van. A tűzoltóparancsnokság szakmai szempontból minden segítséget megad az egyesület
részére.
XIII. Összegzés
A tűzoltóság személyi állományának valamennyi tagja helytállt mind a normál időszaki
feladatokban, mind a veszélyes helyzetekben a tűz- és káreseti beavatkozások során, valamint
a beavatkozásokat követő lakosságvédelmi feladatok végrehajtásában. A 2019-es év a tűzoltói
beavatkozások számát tekintve enyhén növekvő tendenciát mutat (2018-ban 213 vonulás,
2019-ben 214 vonulás). A káresetek év közbeni eloszlása nem változott, kiemelt időszaknak
számít télvégi tavaszi időszak, valamint nyárvégi kora őszi időszak. A káreseteket okait
vizsgálva megállapítható, hogy a műszaki mentések 43 %-a a szélsőségesen időjárás
kártéteményeihez, viharkárok felszámolásához kapcsolható.
A tűzoltóság állományának munkavégzését a minőségi szakmai munka fejlesztése, a
tervszerűség, a magas fokú együttműködési készség, a hivatástudat, a prevención alapuló
költséghatékonyság, a valós társadalmi igényekre történő reagálás és az önkéntesekkel történő
kapcsolattartás jellemezte.
Az állomány képzése tervezetten, a képesítési követelmények egyénenkénti szem előtt
tartásával történt. Mind a beosztott, mind a vezetői állomány szem előtt tartotta a képzések
előzetes tervezésénél a költséghatékonyságot, illetve azt a tényt, mely szerint az előmenetel
megkerülhetetlen feltétele a folyamatos önképzés, képzés, illetve tanulás. A tűzoltóság
hatékony, eredményes működéséhez, a feladatrendszerének maradéktalan ellátásához
alapvetően hozzájárult a személyi állomány fegyelmezettsége.
A fentiek alapján kijelenthető, hogy kitűzött fő feladatainkat 2019. évben magas szinten
hajtottuk végre.

8. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
2020. augusztus 17-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező bizottság:

Beszámoló a Hunyai, Csárdaszállási, Gyomaendrődi Önkormányzati
Tűzoltóság 2019. évi tevékenységéről
Omiliák Csaba tűzoltó parancsnok
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!
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete 2020. évi munkaprogramjában az augusztus havi ülésére tervezett
napirendek között szerepel az Önkormányzati Tűzoltóság 2019. évi tevékenységéről szóló beszámoló megvitatása.
Az önkormányzat nevében Polgármester úr felkérte Omiliák Csaba tűzoltó parancsnokot a beszámoló elkészítésére
és Képviselő-testület elé történő beterjesztésre.
A felkérésnek Parancsnok úr eleget tett, és a kért határidőre benyújtotta a beszámolót, melynek megvitatását és
elfogadását kéri a Képviselő-testülettől.
A szakmai beszámoló, - mely tartalmazza a Tűzoltóság 2019. évi pénzfelhasználásáról szóló beszámolót is - az
előterjesztés mellékletét képezi.
Döntéshozói vélemények
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
Döntési javaslat
"Beszámoló elfogadása"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: ÁLTALÁNOS ÜGYEK
A Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a Hunyai, Csárdaszállási, Gyomaendrődi
Önkormányzati Tűzoltóság 2019. évi tevékenységéről szóló beszámolót.
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
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A HUNYAI, CSÁRDASZÁLLÁSI, GYOMAENDRŐDI
ÖNKORMÁNYZATI TŰZOLTÓSÁG
2019. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉNEK ÉRTÉKELÉSE

Gyomaendrőd,

2020.

Hunyai, Csárdaszállási, Gyomaendrődi Önkormányzati Tűzoltóság
5502 Gyomaendrőd, Fő út 2.
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A tűzoltóság adott évre vonatkozó kiemelt céljainak végrehajtása

1.
1.

A Tűzoltóság alaptevékenységére és működésére vonatkozó jogszabályokban
rögzített feladatok magas szakmai színvonalú és maradéktalan végrehajtása.

2.

A Tűzoltóság készenléti szolgálati feladatainak biztosítása szolgálatszervezéssel,
továbbképzéssel, különböző tervek és jelentések naprakész biztosításával, a szerek
felszerelések üzembiztos állapotával.

3.

Az éves gazdálkodás értékelése a parancsnok és parancsnok-helyettesek
jelenlétében.

4.

A gyakorlattervben,

S.

Takarékos gazdálkodással biztosítani az intézmény zavartalan működését, a
rendszeresített technikai eszközök, felszerelések üzemképes állapotát.

6.

A felvilágosító munkát az önkéntes jogkövetésre és a tulajdonosi szemlélet
kialakulására irányítani.

7.

A személyi állomány járandóságainak
megbecsülésük szem előtt tartása.

8.

A KAP Online, Pajzs rendszer újításainak megismerése.

9.

Parancsnok, parancsnok-helyettesekkel a heti és napi feladatok megbeszélése.

10.

Alkalomszerű állománygyűlés

II.

szereplő időpontokban

a gyakorlatok megtartása.

biztosítása,

anyagi-

és

erkölcsi

megtartása.

A Tűzoltóság vezetése, irányítása, fő feladatai
1. Parancsnok részvétele a Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő Testület
ülésein.
Parancsnok részvétele a Szeghalmi Katasztrófavédelmi Kirendeltség havi vezetői
értekezletein, illetve a Szarvasi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság heti vezetői
értekezletein.
A tűzoltóságunk hatékonyan együttműködik az elsődleges műveleti körzetén lévő
önkormányzatokkal, civil szervezetekkel.
A Tűzoltóság társadalmi kapcsolatainak erősítése.

Hunyai, Csárdaszállási, Gyomaendrődi Önkormányzati Tűzoltóság
5502 Gyomaendrőd, Fő út 2.
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A tűzoltóság köztestületi formában működik, 11 főállású, valamint 6 fő önkéntes
vonulós létszámmal rendelkezik. A tűzoltó állomány részére az éves elméleti és
gyakorlati képzések megtartásra kerültek, melyek az oktatási naplóban lettek rögzítve.
Az éves oktatási tematika alapját a hatályban lévő jogszabályok, intézkedések
alkotják. A gyakorlati képzéseken nagy hangsúlyt fektetünk a tűzoltó taktikai
ismeretek elsajátítására. A gyakorlati képzéseket követően azonnal megtörténik az
értékelés.
2019. szeptember hónapban a Békés Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatósággal
közösen elindítottunk a Tűzoltóságunkon regionális formában Önkormányzati és
Létesítményi tűzoltó képzést.
3. Folyamatos

kapcsolatot
tűzoltóságával, melynek
tapasztalatcsere.

tartunk
fő

a

németországi
célkitűzései: a tűz és

Schöneck testvérvárosunk
műszaki mentés területén a

4. A helyi újságokban és a tűzoltóság honlapján folyamatosan tájékoztatjuk a lakosságot
a tűzoltóság munkájáról, és a lakosságot érintő tűzvédelmi szabályokról (pl.
tűzgyújtási tilalom).
5. A munkavédelmi feladatokat egy külsős munkavédelmi szakember segítségével látjuk
el. A munkavédelmi oktatások a munkavédelmi szakember bevonásával kerültek
megtartásra. A munkavédelmi szemlék és ellenőrzések dokumentált módon
megtalálhatók.

III.

Szakmai munka végzésének fontosabb feladatai
1. A 2019. évben a Tűzoltóság 53 db műszaki mentéshez, 47 db tűzesethez illetve 7 db

téves jelzéshez vonult. Az éves vonulások száma 107db.
Beavatkozások: - Önálló beavatkozás tűzesetnél: 33db
- Önállóan beavatkozott műszaki mentés: 41 db
- Téves jelzés: 7db
- Hivatásos tűzoltósággal együtt 26 db káresetet számoltunk fel.
2.

A napi szolgálatot 2 fő, ebből híradó ügyeletet folyamatosan 1 fő látja el 24 órás
szolgálatváltásban. A híradó ügyeletes TÜRR rendszer segítségével riasztja a
gépjárműfecskendőre beosztott állományt.

3. A 2019. évben a tűzoltóságunk állománya 2 db parancsnoki ellenőrző gyakorlaton, 4
db begyakorló gyakorlaton, valamint 8db helyismereti gyakorlaton vett részt. A
tűzoltóságunk részt vett az elsődleges műveleti körzetén megtartott hívatásos
tűzoltóság
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helyismereti, begyakorló, parancsnoki ellenőrző gyakorlatain, ezzel is gyakorolva,
erősítve a közös beavatkozások biztonságát és sikerességét.
A gyakorlatok minden esetben sikeresen zárultak. A gyakorlatokon a személyi
állomány a kapott feladatokat végrehajtotta, a gyakorlat során felmerült taktikai
megoldások az értékeléskor ki lett elemezve. A gyakorlatokon a szerparancsnok,
beavatkozó állomány munkája minden esetben megfelelő volt.
4. A 2018-as évben 14 db ellenőrzés történt a tűzoltóságunkon.
Ellenőrzések megoszlása: -Békés Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság: 8 db
- Szeghalmi Katasztrófavédelmi Kirendeltség: 1 db
- Szarvasi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság: 3db
- Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi
Főigazgatóság Főügyeleti Főosztály: ldb
Az

ellenőrzések

során azonnali intézkedésre okot adó hiányosság nem merült fel.

IV. Műszaki szakterület feladatainak végrehajtása
1. A tűzoltóság folyamatosan 2db középkategóriájú Mercedes gépjárműfecskendőt tart
készenlétben (MB1222, MB1019). A gépjárműfecskendőmálházata megfelel a
jogszabályi előírásoknak.
A meglévő technikai eszközök az előírásoknak megfelelően felülvizsgálatra kerültek.
A BMOKF által meghirdetett eszközpályázaton 4.000.000.-Ft értékben nyelt
Tűzoltóságunk eszközöket.
Pályázaton elnyert eszközök: 20db Kompozit légző palack, 1Odb MSA GALLET
bevetési védősisak.
A tűzoltó laktanyát az Önkormányzati Tűzoltóság közösen használja a tűzoltó
egyesülettel, melyet folyamatosan korszerűsít.
A tűzoltó laktanya közüzemi szolgáltatásai közül a villanyt és a vízellátást az
Önkormányzat finanszírozta, ezzel is támogatva tűzoltóságunkat.
A laktanya ingatlan állapota kielégítő.
Technikai értelemben a tűzoltóságunk el van látva a szükséges technikai
eszközökkel,így fizikai akadálya nincsen a feladat ellátásnak.
2. A laktanyában működik vezetékes internet szolgáltatás, vezetékes telefon szolgáltatás
(06-66/386-130). Az informatikai rendszer zavartalan működése érdekében egy
aggregátort állítottunk készenlétbe.
A zavartalan informatikai rendszer működése érdekében egy mobil internet is
készenlétbe van állítva a híradó ügyeleten.

Hunyai, Csárdaszállási, Gyomaendrődi Önkormányzati Tűzoltóság
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V. Rendezvények
A 2019-as évben a tűzoltóság számos,nem a tűzoltóság által rendezett rendezvényen
részt vett.
A szomszéd településeken megtartott rendezvényeken is képviseltette magát.
A laktanyában több alkalommal tettek látogatást a helyi iskolák, óvodák diákjai. A
tűzoltóság részt vállal az iskolák diákjainak felkészítésében a Katasztrófavédelem
keretein belül megrendezésre kerülő versenyekre.
Tűzoltóságunk a működési területén megrendezésre került iskolai, óvodai, városi
rendezvényeken részt vett.

VI. Értékelés, célok
Az idei évre tervezett feladatokat és célokat szinte maradéktalanul sikerült
végrehajtanunk. Ennek ellenére folyamatosan szükség van fejlődésre és fejlesztésre,
aminek kidolgozása és végrehajtása folyamatosan zajlik, az aktualitások és változások
figyelembevételével.A tűzoltóság vezetői állománya és a beosztott főállású és
önkéntes állománya folyamatos képzésekkel, gyakorlatokkal kívánja biztosítani a
beavatkozás és a mindennapi tűzoltói tevékenység során a megfelelő szakmai
színvonal megtartását és emelését.
Az éves ellenőrzéseken az állomány fegyelmezettsége, hozzáállása megfelelő volt.

VII. 2019. évi gazdasági beszámoló az Önkormányzati Tűzoltóság
pénzfelhasználásáról
A Hunyai, Csárdaszállási, Gyomaendrődi Önkormányzati Tűzoltóság 2019. évi
működése során 55 148 888 Ft összegű bevételt realizált, melyből 28 347 207 Ft az
Önkormányzati Tűzoltóságokat megillető normatív állami támogatás. Gyomaendrőd
Város Önkormányzata 6 906 411 Ft összegű működési célú támogatást biztosított, a
Belügyminisztériumon keresztül lehívott rendkívüli támogatás 12 256 816 Ft. A Békés
Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság bértámogatásra biztosított forrása 2 659 589
Ft és 4 OOO OOO Ft eszközfejlesztésre. Egyéb bevétel 70 765 Ft. 2018. évről áthozott
908 100 Ft támogatás maradvány bér-és járulék költségre lett 2019. évben
felhasználva.
A Köztestületnek az állami támogatás terhére a 2019. évi működése során 28 174 159
Ft kiadása merült fel, mely támogatásból a bérköltségre 20 241 671 Ft-ot, a
munkaadókat terhelő járulékokra 952 924 Ft-ot, a egyéb működési kiadásra 6 979 564
Ft-ot fordított. Támogatás maradvány: 174 048 Ft.
Tárgyi eszköz beszerzésére 4 608 640 Ft összegben nyílt

lehetőség.
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A Köztestület 2019. évben meg tudta tartani a 11 fő tűzoltó állományi létszámát,
végrehajtotta a kötelezően előírt béremelést, s a könyvelési feladatokat 1 fő megbízás
keretében látja el.
2019. évi állami normatív támogatás mellett a települési önkormányzat támogatása
hozzájárult a stabil és biztonságos működési feltételek kialakításához.
Az elszámolásban kimutatott, vegyes forrásból finanszírozott 11 318 421 Ft összegű
dologi kiadás a laktanya rezsi költségét, a gépjárművek és kisgépek üzemanyag
költségét, szakmai eszközök biztonságtechnikai ellenőrzésének költségeit, a tűzoltók
biztonságát szolgáló ruházat vásárlását foglalja magába, valamint a gépjárművek
javításával, és müszaki vizsgáztatásával kapcsolatos kiadásokat.
A Hunyai, Csárdaszállási, Gyomaendrődi Önkormányzati Tüzoltóság személyi
állománya eddigi tevékenységét a jogszabályi keretek között, hivatástudatát szem előtt
tartva hajtotta végre.
A 2019 évre kitüzött

fő

célokat mind teljesítette.

A Hunyai, Csárdaszállási, Gyomaendrődi Önkormányzati Tüzoltóságalapvető
rendeltetése az elsődleges műveleti körzetében élő lakosságának élet- és
vagyonbiztonságának, a nemzetgazdaság és a kritikus infrastruktúra elemek
biztonságos működésének védelme, amely kiemelkedően fontos közbiztonsági feladat.
A komplex védekezés elősegíti a veszélyhelyzetek megelőzését.

Gyomaendrőd,

2020-07-27

Tisztelettel:

~111
elnök

HUNYAI , CSÁRDASZÁLLÁS!_, GY~~NDRŐDI
,
ÖNKORMÁNVZATI TUZOLTOSAG
(/

Gyomaendrőd, Fő

5502
út 2.
Adószám: 18394032-1-04

'~/

K&H Bankszámlasz.: 10402245-50505549-55491
Telefon/Fax: 06-66/386-130

..

.
.

·

{

I

.

/,
(

f

l//
i

(:

{

í

miliák Csaba
tűzoltó parancsnok

(1)

/.

['?

t ( / '?

9. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
2020. augusztus 17-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező bizottság:

Gyomaszolg Ipari Park Kft. 2020. első félévi beszámolója
Csényi István
Toldi Balázs polgármester
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság,
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság, Ügyrendi,
Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
A Gyomaszolg Ipari Park Kft. elkészítette a 2020. június 30-ig terjedő időszak gazdálkodásáról szóló beszámolóját.
A beszámolót a Felügyelő Bizottság megtárgyalta és javasolja annak elfogadását.
A társaság első félévi gazdálkodásának adózott eredménye -1.380 eFt.
A társaság eredmény tartaléka a 30.787 eFt. A saját tőke 182.219 eFt.
A társaság kötelezettségei összesen 5.920 eFt, a követelés állománya pedig 4.927 eFt.
A beszámoló a tevékenységek bemutatása során külön kitér arra, hogy 2021-től a ipari park finanszírozása nem
megoldott a területek értékesítéséből befolyó bevételek megszűnése miatt. Az utolsó szabad terület is értékesítésre
került 2019-ben.
Az első félév gazdálkodási adatait az előterjesztés mellékletét képező beszámoló részletesen taglalja.
Kérem a Képviselő-testülettől az előterjesztés megtárgyalását és az alábbi döntési javaslat elfogadását.
Döntéshozói vélemények
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
Döntési javaslat
"Beszámoló jóváhagyása"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Önkormányzati vagyoni ügyek
A Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a Gyomaszolg Ipari Park Kft. 2020. első félév
gazdálkodásáról készített beszámolóját.
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
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10. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
2020. augusztus 17-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező bizottság:

Zöldpark Gyomaendrőd Nonprofit Kft. 2020. első félévi gazdálkodási
beszámolója
Csényi István
Toldi Balázs polgármester
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság,
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság, Ügyrendi,
Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
A Zöldpark Gyomaendrőd Nonprofit Kft. elkészítette a 2020. június 30-ig terjedő időszak gazdálkodásáról szóló
beszámolóját. A Felügyelő Bizottság megtárgyalta a beszámolót és javasolja annak elfogadását.
A társaság gazdálkodásának 1-6. hónap adózás előtti eredménye -821 ezer Ft.
A 2020. évre tervezett bevételek (178.400 ezer Ft) 40,22 %-ka, a kiadásoknak (176.500 ezer Ft) pedig 41,12 %-ka
teljesült. A beszámoló megjegyzi, hogy a beszámolási időszakot érintő hivataltakarítás, temető üzemeltetés és
közfoglalkoztatási támogatás, illetve a bérlakások költségeinek számlázásával az I. félév eredménye 2.784 eFt.
A beszámoló táblázatba foglaltan részletezi tevékenységenként a bevételeket és kiadásokat, kiemelve az
önkormányzati támogatás mértékével. A beszámoló kitér az egyes tevékenységek negatív eredményeinek az okaira.
Az 1-6. hónap gazdálkodási adatait az előterjesztés mellékletét képező beszámoló részletesen taglalja.
Kérem a Képviselő-testülettől az előterjesztés megtárgyalását és az alábbi döntési javaslat elfogadását.
Döntéshozói vélemények
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
Döntési javaslat
"Beszámoló elfogadása"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Önkormányzati vagyoni ügyek
A Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a Zöldpark Gyomaendrőd Nonprofit Kft.
2020. 1-6. hónap gazdálkodásáról készített beszámolóját.
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
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Zöldpark Kft. Tevékenység elemzés 2020.1-6 hónap
77
Közfoglalkoztat
ás
911

Belföldi értékesítés

9114

Takarítás bev.

9115

Sportcsarnok bérbeadás

9116

Lakbér kezelés árbev.

9117

Szippantás árbevétel

9118

Gyepmesteri szolg. Árbev.

71
Zöldterület
gazdálkodás

73
Közös
Önkormányzati
Hiv.

78-79
Varga Lajos
Sportcsarnok,
műfüves pálya

7 261
Temető
üzemeltetés

726
Temető
szolgáltatás

7 124
Szociális és
szolgálati
bérlakás

7243

70

642

Költség alapú
bérlakás

Porta, iroda
takarítás

Gyepmesteri
telep

643
Szippantás

645

7121-03

Körös-szögi Kist. Damjanich utca

23 741 932

1 736 744
568 730
2 771 600
1 859 425
6 250 974
394 013
0

0

0

2 771 600

0

1 736 744

641
Építőipari
kivitelezés

1 859 425

0

568 730

394 013

6 250 974

0

0

Összesen:
25 478 676

0

568 730

0

2 771 600

0

1 859 425

0

6 250 974

0

394 013

23 741 932

37 323 418

961

értékesített tárgy.esz.

250 000

250 000

9671

munkaügyi támogatás

2 511 448

2 511 448

9672

Közfoglalkoztatott támogatás

9673

Önk.kapott támog.gyepm.

2 886 669
5 000 000

9673-1 Önk.kapott támog.Hivatal

3 125 000

9673-2 Önk.kapott támog. Parkfennt.

12 199 980

9673-3 Önk.kapott támog.Sportcs.

3 499 980
704 693

9673-4 Önk. Tám.Körös_szögi
9673-5 Önk.kapott támog. Temető
969

3 125 000

0

12 199 980

0

3 499 980

0

704 693

0

4 250 000

43

43

3 125 000

3 499 980

4 250 000

0

0

0

0

5 000 000

0

704 693

0

2 761 491

34 427 813

347

347

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

347

347

2 857 956

2 857 956

2 886 669

12 199 980

3 125 000

6 271 580

4 250 000

1 736 744

1 859 425

0

568 730

5 394 013

6 250 974

704 693

0

29 361 726

74 609 534

0

Belső számlák alapján bevétel
bevétel összesen

0

12 199 980

Egyéb kapott kamat
Pénzügyi műv.bev.

2 886 669
5 000 000

2 886 669

Különf.Egyéb bev.kerekítés

Egyéb bev.
974

4 250 000

0
0

511

alapanyag

348 400

1 167 803

1 516 203

5111

Epitesi,szakip.ag.felh.kts.

20 872

2 249 738

2 270 610

5112

építési szerelési anyag

5113

Építési rezsi anyag

12 960

5114

tisztítószerek

205 155

5119

védőital

1 728

5121

szerszámok felh.költség

27 551

5122

munkaruha, védőkesztyű

11 953

5131

alkatrészek

463 845

5132

üzem és kenőanyag

67 613

51321

benzin

269 925

51322

gázolaj

281 760

5133

energia díj

5134

gázdíj

5135

víz csatorna díj

154 896

5136

termálvíz díj

18 440

5137

irodaszer

5138

egyéb anyag

Anyagköltség összesen
521 -

Szallitas,rakodas,rakt.kts.

5211 - Postaköltség
5212

telefonköltség

5215

viszonylati jegy

522

bérleti díj

523

Karbantartás

524

Hirdetés

525

Oktatás, továbbképzés

0
435 081

113 945

2 756

349 328

46 929

1 969

269

6 723
23 316

3 280

14 181

152 850

796

18 983

3 386

2 999

9 805

3 130

11 548

1 773
7 660

129 359

6 805

2 898

125 944

14 261

72 864
993 914

69 080

151 477

149 036

516 707

424 374

1 403 730

969 307

39 025

619 468

0

1 627 800

4 134

64 220

362

1 305 403

0

160 300

5 404

2 550 057

105 751

6 315

278 628
738 107

151 199

14 181

505 168

840 630

0

1 440
1 800
13 574
716 946
28 287

18 288

78 585

1 236 687

4 110
458 397

725 953

16 560

273 660

697 596

1 388 250

3 873 974

0

6 883
12 579

2 205

3 216 500

119 390

97 746

45 760
0

21 840

33 500

14 305

131 746

231 661

116 432

692 091

0

18 440

70 389

70 389

146 527

475 025

7 876 875

15 327 021

24 713

34 416

36 905

38 345

125 027

126 827

0

13 574

841 419

1 558 365

286 121

842 052

0

0

10 000

10 000

248 039

526 -

Utazasi es kikuld.kts./napid.n

527

Könyvviteli szolg

529

Hulladék, szennyvíz ártalm.

5292

13 300
egyéb szolg.munkavédelem, üzemorvos

5296

egyéb szolgáltatás

Igénybe vett szolgáltatások költségei összesen13 300
531

hatósági igazg.szolg. dij

532

pénzügyi , bef.díjak

533

Biztositasi dij

535
539

1 621 532

2 898

1 099 542

570 742
250 000

0

2 389 554

6 350

864 000

2 468 650

17 650

1 470 538

1 488 188

4 231 426

9 790 713

79 288

121 899

71 550

14 305

0

131 746

231 661

0

1 525 801

1 229 548

716 946

0

34 851

350 015

350 015

594 377

1 001 143

tagsági díj

-39 500

-39 500

egyéb költség

12 071

12 071

541 -

Munkabér

5413

felügyelő biz.tisztelet díj

542

egyszerűsített fogl. Bér

Bérköltség összesen
551 -

személyi jell. Egyéb

5512

Táppénz1/3

5572

egyes megh.jutt.utáni SZJA

559

egyéb személyi jellegű

0

20 128

13 300
3 079 936

Szociális hozzájárulási adó

5612

Egyes.megh.jut.fiz.szoc.hó

562

egysz.fogl.

563

Szakképzési hjár.

461 295

2 621 607

6 899 443

3 089 640

3 195 482
57 600

57 600

7 101 043

3 089 640

3 253 082

0

0

0

0

0

0

429 249

0

0

996 251

1 445 628

120 056

6 315

869 853

5 016 763

1 747 844

954 006

382 860

14 181

2 030 969

2 499 427

716 946

692 091

13 104 552

26 563 362

818 767

1 690 332

2 065 636

1 324 581

189 319

9 070 242

28 800

28 800

39 141 991

201 600

576 000

52 488

1

6

0

12

5 080 195

1 747 844

982 806

847 567

24

1 690 332

2 118 124

18

9

1 324 581

0

189 319

36 166

0

58 320

9 271 842

39 776 311

64

134

10 177

46 343

5 989

5 989

0
269 500

6

0

12

0

24

0

0

18

9

0

672 340

33 537

476 894

371 509

305 875

171 997

119 000

84 522

126 743

231 802

0

0

16 230

52 466

30 127

1 544 045

4 437 891

9 000

1 000

6 987

6 987

0

10 000

46 202

69 495

2 876

48 778

46 597

26 219

14 746

10 221

14 490

18 109

19 869

2 730

139 089

459 421

315 702

741 835

36 413

525 672

419 106

332 094

186 743

129 221

99 012

153 852

251 671

0

32 857

1 690 121

4 914 299

3 431 805

7 842 884

3 126 053

3 778 766

5 499 301

2 079 962

1 169 549

976 788

1 789 362

2 271 985

1 576 252

0

222 176

10 978 193

44 743 076

564 291

124 551

360 483

214 321

69 306

77 064

14 940

22 383

256 067

252 666

0

0

901 884

2 857 956

10 695

Terv szerinti ertekcsokk.leir.

5 332

242 399

258 426

0

10 695

0

5 332

0

0

0

0

0

0

0

0

0

242 399

258 426

3 445 105

11 447 780

3 711 899

6 766 188

5 833 678

2 155 583

2 116 466

1 374 588

1 825 926

4 559 021

4 328 345

716 946

914 267

25 227 028

74 422 820

Értékcsökkenési leírás összesen:
814 -

Eladott aruk beszerzesi erteke

815

Eladott szolg.Közvetítés
0

Anyagjellegű ráfordítások összesen
861

Értékesített eszk. Könyv sz. ért.

8631

Káresemény kapcs. Kif.

8632

Bírság,bünt. Késedelmi kam.

8671

Költs.vet.elsz.adók

8672

Önk. Adók

8675

késedelmi kamat

869

különf.egyéb ráford

8692

hiányzó, megs.kivezett eszk.

8693

hiányzó,megs.kivezett készl.

Egyéb ráfordítások összesen:

3 029 910

3 079 936

Belső számlák alapján költség

Költség összesen

0

5 832

Bérjárulékok összesen
Személyi jellegű ráfordítások:

0

201 600

Személyi jellegű egyéb kifizetések összesen 36 167
561

394 398

12 368

Anyagjellegű ráfordítások:

872

1 585 000

7 760

Egyéb szolgáltatások költségei összesen

571 -

1 277 762

12 250

322 703
250 000

0

0

0

0

0

64 162

205 828

64 162

205 828

0

0

0

0

0

9 300

9 300

0

269 990

9 300

279 290

147 213

147 213

0
9 792

9 792

0
566 000

0

566 000

0
5 056

-5

5 051

0
0
0

-5

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

728 061

728 056

0

fiz.kamat

pénzügyi műv. Ráford.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Ráfordítás és ált. költség összesen.

0

-5

0

0

0

0

64 162

205 828

0

0

0

0

0

737 361

1 007 346

költség, ráford. Ált.kts. Összesen

3 445 105

11 447 775

3 711 899

6 766 188

5 833 678

2 155 583

2 180 628

1 580 416

1 825 926

4 559 021

4 328 345

716 946

914 267

25 964 389

75 430 166

Adózás előtti eredmény

-558 436

752 205

-586 899

-494 608

-1 583 678

-418 839

-321 203

-1 580 416

-1 257 196

834 992

1 922 629

-12 253

-914 267

3 397 337

-820 632

adófizetési kötelezettség

0

0

0

0

0

0

0

-558 436

752 205

-586 899

-494 608

-1 583 678

-418 839

-321 203

77

71

73

7 261

726

7 124

Adózott eredmény

78-79

0
-1 580 416
7243

-1 257 196
70

834 992
642

1 922 629
643

-12 253
645

-914 267
7121-03

3 397 337
641

-820 632

11. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
2020. augusztus 17-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező bizottság:

Gyomaendrődi Liget Fürdő Nonprofit Kft. 2020. első félévi beszámolója
Csényi István
Toldi Balázs polgármester
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság,
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság, Ügyrendi,
Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
A Gyomaendrődi Liget Fürdő Nonprofit Kft. elkészítette a 2020. június 30-ig terjedő időszak gazdálkodásáról szóló
beszámolóját. A Felügyelő Bizottság a veszélyhelyzet időszaka alatt több alakalommal tárgyalta a kialakult helyzet
miatti teendőket.
A társaság gazdálkodásának 1–6. hónap kimutatott eredménye -5.060 eFt az egy évvel korábbi -6.090 eFt-al
szemben.
A koronavírus miatti járványügyi helyzet jelentős károkat okozott. Az előző év hasonló időszakában képződött
összes árbevétel csupán a 34% -ka teljesült. Az elmaradás a fürdőbelépőnél és gyógyászati árbevételnél a
legnagyobb.
Az árbevétellel szemben a költségek alakulását a beszámoló részletezi.
A beszámoló megállapítja, hogy a fürdő zavartalan működtetéshez az év hátralévő részében előreláthatóan legalább
22-25 millió forint plusz támogatásra lesz szükség.
Az 1-6. hónap gazdálkodási adatait az előterjesztés mellékletét képező beszámoló részletesen taglalja.
Kérem a Képviselő-testülettől az előterjesztés megtárgyalását és az alábbi döntési javaslat elfogadását.
Döntéshozói vélemények
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
Döntési javaslat
"Beszámoló elfogadása"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Önkormányzati vagyoni ügyek
A Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a Gyomaendrődi Liget Fürdő Nonprofit Kft.
2020. 1–6. hónap gazdálkodásáról készített beszámolóját.
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal

41

12. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
2020. augusztus 17-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező bizottság:

A Regionális Hulladékkezelő Kft. 2020. évi üzleti terve
Csényi István
Toldi Balázs polgármester
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság,
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság, Ügyrendi,
Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság

Tisztelt Képviselő - testület!
A Regionális Hulladékkezelő Kft. elkészítette a 2020. évi üzleti tervét. A Társaság Taggyűlése az üzleti tervet
megtárgyalta és elfogadta azt.
A Társaság a tulajdonos önkormányzatok képviselő-testületeink megküldte az üzleti tervet tájékoztatásra, illetve
tudomásul vételre. Az üzleti terv 2020-ban 300.000,-Ft eredménnyel kalkulál.
A 2020. évi üzleti terv az előterjesztés mellékletét képezi.

Kérem a Képviselő-testülettől az előterjesztés megtárgyalását és döntési javaslat elfogadását.
Döntéshozói vélemények
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
Döntési javaslat
"Üzleti terv tudomásul vétele"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Önkormányzati vagyoni ügyek
A Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete tudomásul veszi a Regionális Hulladékkezelő Kft.
Taggyűlésének a 2020. évi üzleti terv elfogadásáról hozott döntését.
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
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13. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
2020. augusztus 17-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező bizottság:

Gyomaendrődi Földkezelő Kft. 2020. első félévi beszámolója
Csényi István
Toldi Balázs polgármester
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság,
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság, Ügyrendi,
Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
Gyomaendrődi Földkezelő Kft. elkészítette a 2020. első félévi gazdálkodási beszámolóját.
A társaság Felügyelő Bizottsága megtárgyalta a beszámolót.
A Kft. eredménye -731.000,- Ft. A negatív eredményt az okozza, hogy a megítélt földalapú támogatás teljes
összegét még nem kapta meg a Kft. Az év végéig várható támogatással együtt az eredményt a korábbi évekhez
hasonlóan pozitív lesz.
A társaság pénzeszköz állománya 2020. június 30-án: 8.555.284,-Ft.
A Társaság az Széchenyi 2020 (élőhely fejlesztési célú, nem termelő beruházások) elnevezésű pályázat pozitív
elbírálást kapott az Államkincstártól, így a támogatói okirat alapján 2021. december 31-ig 17.782,84 Euró
támogatásra lett jogosult, melynek összege 2020. júliusában átutalásra került.
Kérem a Képviselő-testülettől az előterjesztés megtárgyalását és az alábbi döntési javaslat elfogadását.
Döntéshozói vélemények
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
Döntési javaslat
"Beszámoló elfogadása"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Önkormányzati vagyoni ügyek
A Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete javasolja a Taggyűlésének a Gyomaendrődi
Földkezelő Kft. 2020. első félévi gazdálkodási beszámolójának az elfogadását.
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
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14. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
2020. augusztus 17-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező bizottság:

Beszámoló a 2019 évi közfoglalkoztatási pályázat végrehajtásáról
Varjú Róbert
Toldi Balázs polgármester
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság, Pénzügyi,
Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság, Ügyrendi,
Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
A Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal Közfoglalkoztatási Irodája elkészítette a Járási Start közmunka
mintaprogramok 2019.-2020. évi beszámolóját, melyet a Közfoglalkoztatási Támogatások Keretrendszer (rövidítve:
Ktk.) elektronikus rendszerébe 2020. április végén feltöltött, valamint hivatali kapun elektronikus aláírással ellátva a
Békés Megyei Kormányhivatal Gyomaendrődi Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztályának elküldött. A Békés Megyei
Kormányhivatal Gyomaendrődi Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztálya a megküldött beszámolót ellenőrizte, és
felterjesztette elfogadásra a BM részére. A Belügyminisztérium a beszámolót 2020. április 29-ei nappal el is fogadta.
A 2019. évi közfoglalkoztatási pályázat már csak 3 mintaprogramból tevődött össze (Mezőgazdaság mintaprogram,
Helyi sajátosságokra épülő közfoglalkoztatás mintaprogram, Szociális mintaprogram), melyek beszámolóját, az
előterjesztés melléklete tartalmazza. A mintaprogramokhoz kapcsolódó létszám 107 főre lett tervezve, mely
létszámhoz igazodtak a programokhoz kapcsolódó bérköltségek, beruházási-dologi költségek is. A
mintaprogramokhoz kapcsolódó 2019-2020. évi betervezett bérköltség elérte a 119.140.920.-Ft-ot, még a közvetlen
költség pedig 25.491.128.-Ft-ra lett tervezve. A 107 fő-re tervezett létszám több mint 40%-kal kevesebb volt az egy
évvel korábban tervezetnél, mely 181 fő volt.
A közfoglalkoztatás létszáma az elmúlt években nagy ütemben csökkent, melyhez igazodnia kellett a tervezésnek is.
A korábbi években létrehozott kertészet, gyümölcsösök, homoktövis ültetvények működtetését, gondozását tovább
kellett vinni, viszont az ehhez szükséges létszám már csak időközönként állt rendelkezésre. További problémát
jelentett a dolgozók munkaképességének jelentős csökkenése is, mivel egyre többen rendelkeztek olyan orvosi
szakvéleménnyel, miszerint csak könnyebb munkát végezhetnek. Mivel a közfoglalkoztatás rendszere továbbra is
szociális alapokon nyugszik, így ezen álláskeresők foglalkoztatása is szükségszerű volt.
E folyamatok eredményeképpen a korábbi években bekövetkezett létszámcsökkenés már csak kis ütemben
folytatódott, sőt nagyrészt meg is állt.
A tervezett 107 fő, így az év nagy részében szinte 90%-ban feltöltött volt, és ennek megfelelően a tervezett
bérköltség a korábbi évekhez képest már kisebb mértékben tért el a ténylegestől. A 2019-2020. évi bérköltség
ténylegesen 94.195.205.-Ft lett, még a programokhoz kapcsolódó beruházási és dologi költség 24.784.450.-Ft-ra
módosult.
További cél maradt az is, hogy a dolgozók csak időlegesen, lehetőség szerint rövid ideig legyenek
közfoglalkoztatottak, inkább a versenyszférában helyezkedjenek el. Ezen körülmények együttese mellett kellett
eredményt felmutató, közfoglalkoztatási programokat végrehajtani, és a korábban létrehozott ültetvényeket
fenntartani.
Összegezve elmondható, hogy a programokban vállalt feladatok nagy erőfeszítések mellett teljesültek, de látható,
hogy a megváltozott gazdasági környezet nagyban hatással volt a közfoglalkoztatás korábbi teljesítményére.
Kérem a Képviselő-testülettől az beszámoló megtárgyalását és elfogadását.

Döntéshozói vélemények
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
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Döntési javaslat
"Beszámoló a 2019 évi közfoglalkoztatási pályázat végrehajtásáról"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: ÁLTALÁNOS ÜGYEK
A Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a 2019 évi közfoglalkoztatási pályázat
végrehajtásáról szóló beszámolót.
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
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15. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
2020. augusztus 17-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező bizottság:

Tájékoztató a zöldterület karbantartás jelenlegi szabályozásáról
Dr. Csordás Ádám, Pap-Szabó Katalin jegyző
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!
Gyomaendrőd településképére, valamint annak megítélésére negatív hatást gyakorolnak azok az ingatlanok és az
ingatlan, valamint az úttest közötti füves zöldsávú területek, melyek gondozását az arra kötelezett ingatlan
használója, kezelője, vagy ezeknek hiányában a tulajdonosa elmulasztja.
A fenti kötelezettségről Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testületének 33/2016. (XII.19.) önkormányzati
rendelete a közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről (a
továbbiakban: Rendelet) rendelkezik.
A Rendelet tételesen felsorolja azokat az aktív tevékenységgel, valamint mulasztással megvalósítható
magatartásokat, melyek a közösségi együttélés alapvető szabályait sértik, e felsorolás részeként a Rendelet 2. § c)
és d) pontja alapján a közösségi együttélés alapvető szabályaiba ütköző magatartást követ el az az ingatlan
használó, kezelője, ennek hiányában tulajdonosa, aki az ingatlannal határos zöldsávon vagy árokszakaszon
gyomirtó szert alkalmaz, vagy aki az ingatlan és az úttest közötti füves zöldsáv rendszeres gondozását, kaszálását
vagy fűnyírását, és a lehullott falevelek gyűjtését elmulasztja, de a közösségi együttélés szabályait sérti az is, aki az
ingatlanon található növényzet ápolását, a gyepfelületek rendszeres nyírását, a fák és cserjék szükség szerinti
nyesését és növényvédelmét elmulasztja.
A Rendelet 8. § alapján a közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartás elkövetése miatt induló eljárás
lefolytatására a Képviselő-testület a hatáskör gyakorlását a jegyzőre ruházza át.
A közösségi együttélésre vonatkozó szabályok betartását a közterület-felügyelő és a Gyomaendrődi Közös
Önkormányzati Hivatal megbízott ügyintézői jogosultak ellenőrizni, a szabályok megsértése esetén induló hatósági
eljárást hivatalból kell lefolytatni.
A Rendelet a közösségi együttélési szabályok betartásának elmulasztása esetére alkalmazható jogkövetkezmények
tekintetében a közigazgatási bírságról, valamint a közterület-felügyelő által kiszabható helyszíni bírságról
rendelkezik, előbbit százötvenezer, utóbbit ötvenezer forintban maximalizálva, azzal, hogy a bírság mértékének
megállapításánál figyelembe kell venni a közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartás súlyát, a
felróhatóság mértékét, valamint az érintett vagyoni helyzetét és jövedelmi viszonyait.
Tisztelt Képviselő-testület!
A Rendeletben foglalt szabályok, rendelkezések alkalmasak arra, hogy a Gyomaendrődön életvitelszerűen itt élő
ingatlantulajdonosok, ingatlanbirtokosok vagy az ingatlant egyéb jogcímen használók a közösségi együttélés
szabályainak megfelelően járjanak el.
A helyi rendelet viszont nem nyújt megoldást azoknak az ingatlanoknak az esetében, melyek jellemzően azért
nincsenek karban tartva, mert az ingatlan tulajdonosa már nem él életvitelszerűen az adott ingatlanban. A problémát
jelentő ingatlanok nagyobb részében a korábbi tulajdonos elhunyt, a jogutód pedig nem él életvitelszerűen
Gyomaendrődön, vagy több jogutód esetében az ingatlan értékesítése meghiúsult, így az elaprózódott tulajdoni
viszonyok mellett a tulajdonosok (nem egyszer külföldi tartózkodási címmel) nem teljesítik a Rendeletben foglalt
kötelezettségeiket. Ezeknél az eseteknél a helyszíni bírság eleve értelmezhetetlen, a közigazgatási bírság pedig
nehezen, vagy egyáltalán nem hajtható be.
Természetesen az eljárásjogi és adminisztrációs nehézségekkel nem lehet magyarázni, hogy a város közterületei
gondozatlanok. Ezért szükséges megvizsgálni és kidolgozni annak a módozatát, hogy költségtérítés ellenében
valósuljon meg a zöldterületek karbantartása. Ehhez azonban mindenképp kapacitásbővítés szükséges, mind
humán erőforrás területén, mind költségvetésileg. A jelenlegi hivatali apparátus létszámát tekintve nem képes egy
ilyen volumenű feladat megvalósítására, a Városüzemeltetési Osztályon túl a Pénzügyi Osztály, az Adó Osztály és a
Titkárság részére jelentős adminisztrációs többletmunkát eredményez.
Vegyük sorra a legfontosabb lépéseket:
1.
Közterület felügyelő megállapítja a ingatlan elhanyagolásának tényét
2.
Felszólítja a tulajdonost a munkálatok elvégzésére 15 napos határidő megjelölésével (értesítés hivatalosan,
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ajánlott tértivevénnyel)
3.
15 nap elteltével az ingatlan előtti terület karbantartására az önkormányzat megrendeli a kaszálást
(Közszolgáltatási szerződés alapján vagy beszerzési eljárás alapján kiválasztott szolgáltatótól) a díjtétel előre
meghatározott kell, hogy legyen!
4.
Az önkormányzat kifizeti az elvégzett munka alapján kiállított számlát.
5.
Közvetített szolgáltatásként tovább számlázza azt, az ingatlan tulajdonosának.
6.
Ezzel egy időben közigazgatási bírságot szab ki, melynek mértéke maximum 150.000,- forint.
6.a) Az ingatlan tulajdonos kifizeti az elvégzett munka árát és a kiszabott bírságot is
6.b) Az ingatlan tulajdonos fizetési kötelezettségének nem tesz eleget és az önkormányzat elindítja a kintlévőségek
behajtását – NAV-on keresztül.
7.
Az áprilistól októberig tartó szezonban több alkalommal szükséges a zöldfelületek karbantartása, ami a fent
leírt eljárás folyamatos ismétlésével valósítható meg.
8.
Átruházott hatáskörként a jegyző hatáskörébe tartozik az elsőfokú döntés meghozatala, kifogás esetén a
fellebbezéseket a Képviselő-testület jogosult és köteles elbírálni.
Mindenképp szükséges jogkövető magatartásra sarkalni a településen ingatlannal rendelkező tulajdonosi kört,
függetlenül attól hogy életvitelszerűen itt él-e a településen, vagy csak tulajdonnal rendelkezik.
Fentiek miatt kérjük a Tisztelt Képviselő-testület szíves iránymutatását azzal kapcsolatban, hogy milyen módon
kerüljön szabályozásra a gondozatlan közterületek karbantartása, milyen keretek között lesz lehetőség a normák
megalkotására, annak érdekében, hogy a 2021. évben már a gyakorlatban is alkalmazható legyen.
Döntéshozói vélemények
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
Döntési javaslat
"Döntés a zöldterület karbantartás jelenlegi szabályozásáról"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: ÁLTALÁNOS ÜGYEK
A Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a Jegyzőt, hogy a Képviselő-testület
iránymutatásai alapján dolgozza ki a gondozatlan közterületek karbantartásának részletes szabályozását!
Határidők, felelősök:
Határidő: 2020. 11. 30.
Felelős: Pap-Szabó Katalin

47

16. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
2020. augusztus 17-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező bizottság:

Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Foglalkoztatási Esélyegyenlőségi
Terve
Kürtiné Erdősi Klára, Weigertné Szilágyi Erika
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 Munka Törvénykönyve értelmében 2004. december 31-e óta az ötven főnél több munkavállalót foglalkoztató
költségvetési szervek és a többségi tulajdonban álló jogi személyek foglalkoztatási esélyegyenlőségi tervet kötelesek
elfogadni.
Emellett a pályázati felhívások is tartalmazzák, hogy a kedvezményezettek csak abban az esetben részesülhetnek
támogatásban, ha rendelkeznek Helyi Esélyegyenlőségi Programmal, illetve a jogszabály vonatkozása esetén
Foglalkoztatási Esélyegyenlőségi Tervvel.
Az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló törvény határozza meg a foglalkoztatás
területére vonatkozóan is, hogy mely munkáltatói intézkedések, magatartások, megkülönböztetések sértik az
egyenlő bánásmód követelményét, illetve melyek nem.
A foglalkoztatási esélyegyenlőségi tervben lehet megfogalmazni azokat a programokat, amelyek a hátrányos
helyzetű csoportok esélyegyenlőségét előmozdítják, biztosítják.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az 583/2017. (XII.14.) Gye. Kt. határozatával elfogadta
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Foglalkoztatási Esélyegyenlőségi Tervét. A terv időbeli hatálya lejárt ezért
szükséges volt azt felülvizsgálni.
A Településfejlesztési Osztály munkatársai a felülvizsgálatot elvégezték és a szükséges módosításokat,
aktualitásokat átvezették.
A 2020-2024. évi Foglalkoztatási Esélyegyenlőségi Terv az előterjesztés mellékletét képezi.
Kérjük a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést vitassa meg és hozza meg döntését.
Döntéshozói vélemények
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
Döntési javaslat
"Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Foglalkoztatási Esélyegyenlőségi Terve"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: ÁLTALÁNOS ÜGYEK
A Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja az Önkormányzat foglalkoztatási és
esélyegyenlőségi tervét a „Gyomaendrőd Város Önkormányzata Foglalkoztatási Esélyegyenlőségi Terv 2020-2024
időszakra” című dokumentumban foglalt tartalommal.
Határidők, felelősök:
Határidő: 2020. 08. 27.
Felelős: Toldi Balázs
Hivatali felelős: Kürtiné Erdősi Klára
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GYOMAENDRŐD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

FOGLALKOZTATÁSI ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERV

2020-2024 időszakra

/tervezet/

Az esélyegyenlőségi terv magába foglalja:
Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal
Határ Győző Városi Könyvtár
Kállai Ferenc Művelődési Központ
Szent Antal Népház és Művelődési Ház
Városi Egészségügyi Intézmény
Gyomaendrődi Család- és Gyermekjóléti Központ
Közfoglalkoztatás

1 Bevezetés
Az Országgyűlés elismerve minden ember jogát ahhoz, hogy egyenlő méltóságú személyként
élhessen, azon szándékától vezérelve, hogy hatékony jogvédelmet biztosítson a hátrányos
megkülönböztetést elszenvedők számára, kinyilvánítva azt, hogy az esélyegyenlőség
előmozdítása elsősorban állami kötelezettség, tekintettel az Alaptörvény II. és XV. cikkére,
valamint Magyarország nemzetközi kötelezettségeire és az európai közösségi jog
vívmányaira megalkotta „Az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról
szóló 2003. évi CXXV. törvényt [továbbiakban: Ebktv].
Magyarország Alaptörvénye XV. cikke kimondja, hogy Magyarország az alapvető jogokat
mindenkinek bármely megkülönböztetés, nevezetesen faj, szín, nem, fogyatékosság, nyelv,
vallás, politikai vagy más vélemény, nemzeti vagy társadalmi származás, vagyoni, születési
vagy egyéb helyzet szerinti különbségtétel nélkül biztosítja.
Magyarország az esélyegyenlőség és a társadalmi felzárkózás megvalósulását külön
intézkedésekkel segíti. A törvény érintettjei: a hátrányos helyzetű társadalmi csoportok,
különös tekintettel a nők, mélyszegénységben élők, negyven év felettiek, roma identitásúak,
fogyatékkal élő személyek, családos munkavállalók, gyerekek és idősek csoportjára.
Az Ebktv 63.§ (4) bekezdése értelmében az ötven főnél több személyt foglalkoztató
költségvetési szervek és a többségi állami tulajdonban álló jogi személyek kötelesek
esélyegyenlőségi tervet elfogadni.
Gyomaendrőd Város Önkormányzata megbízásából az érintett intézmények által kijelölt
esélyegyenlőségi referens az Ebktv 63.§ (4) bekezdése értelmében, valamint a Munka
Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 12. §-ában meghatározottak szerint 2020-2024
időszakra az alábbi Esélyegyenlőségi tervet javasolja elfogadásra.
Az Foglalkoztatási Esélyegyenlőségi Terv célja az érintett célcsoportok valós helyzetének
felmérése, azok alakulásának figyelemmel kísérése és a szükséges intézkedések
megvalósítása annak érdekében, hogy a munkavállalók számára az egyenlő bánásmód
elvének teljes körű érvényesülése mindenkor biztosított legyen.
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2 Általános célok, etikai alapelvek
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának, a Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatalnak
és a Város intézményeinek felte� szándéka, hogy társadalmi felelőssége tudatában felelős
munkáltatói magatartást gyakoroljon és közve�tsen munkavállalói felé. Ennek érdekében
Esélyegyenlőségi tervet fogad el, melyben definiálja azokat az elveket, amelyeknek a
potenciális diszkriminációs helyzetek megelőzése, illetve a befogadó́, sokszínű munkahely
kialakítása érdekében meg kíván felelni. Meghatároz néhány lehetséges problémát a
munkahelyi gyakorlatban, azokkal a konkrét intézkedésekkel együtt, amelyek ezeknek a
problémáknak a megelőzéséhez és – amennyiben felmerülnek – megszüntetésükhöz
szükségesek.

2.1 Általános célok
Az egyenlő bánásmód követelményét a munkáltatónak meg kell tartania a munkához való
hozzájutásban:
-

a jogviszony létesítését megelőző eljárás során,
a jogviszony létesítése és megszüntetése esetén,
a munkafeltételek megállapításában és biztosításában,
a képzési és előmeneteli rendszer,
a munkafeltételek megállapítása,
a bérezés, juttatások területén,
valamint a kártérítési és a fegyelmi felelősség érvényesítése során.

Ezen esélyegyenlőségi terv a munkáltatóval munkaviszonyban álló foglalkoztatottakra terjed
ki. A terv az összes munkavállalóra vonatkozik, függetlenül az alkalmazás jellegétől, a
munkaidőtől vagy az alkalmazás határozott idejű voltától.
Az esélyegyenlőség érvényesítése során különös tekintettel kell lenni az alábbi csoportokra:
-

nők
gyermeküket egyedül nevelők
legalább két 10 év alatti gyermeket nevelők
tartósan beteg gyermeket nevelők
olyan munkavállalók, akiknek a rájuk irányadó öregségi
nyugdíjkorhatár betöltéséig már kevesebb mint öt évük van vissza
(védett korúak) amely jogviszonyokra ez releváns
fogyatékkal élők
valamely etnikai kisebbség tagjai

A faji eredetre, nemze�, nemze�ségi, és etnikai hovatartozásra, illetve az egészségi állapotra
vonatkozó adatok különleges személyes adatok, így azok csak az érintett önkéntes
adatszolgáltatása alapján kezelhetők. A nyilatkozattételre senki sem kötelezhető, de a
munkavállaló hozzájárulhat adatai nyilvántartásához és kezeléséhez.
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A munkáltató alapvető érdeke, hogy olyan esélyegyenlőségi tervet fogadjon el, amelyet az
érintett dolgozók a magukénak éreznek, a benne foglalt intézkedéseket, programokat
elfogadják, támogatják.
Az esélyegyenlőségi referensi feladatokat is ellátó köztisztviselő feladatkörébe került az
esélyegyenlőségi terv előkészítésével és végrehajtásával kapcsolatos feladatok ellátása.
A munkáltató az elkészített tervet minden dolgozója számára nyilvánossá teszi. A tervben
megfogalmazottakról tájékoztatást ad a foglalkoztatottaknak, a foglalkoztatottak igazolják,
hogy a tervben foglaltakat megismerték.
Az esélyegyenlőségi terv személyi hatálya kiterjed az érintett intézmények Ebktv. szerinti
foglalkoztatottaira, valamint a Közfoglalkoztatásról szóló 2011. évi CVI. törvény szerinti
közfoglalkoztatottakra.
Az esélyegyenlőségi terv időbeli hatálya 2020. január 1 – 2024. december 31. A munkáltató
dönthet az esélyegyenlőségi terv időbeli hatályának meghosszabbításáról, az intézkedések
szükség szerinti módosításáról, kiegészítéséről. Az esélyegyenlőségi tervet szükség szerint
aktualizálni szükséges. A Tervben foglaltak végrehajtása folyamatos.

2.2 Etikai alapelvek
Az esélyegyenlőségi tervben érintett intézmények az alábbi etikai alapelvek betartására
törekednek:
2.2.1 A megkülönböztetés tilalma, egyenlő bánásmód
A munkaadó a foglalkoztatás során megelőzi és megakadályozza a köztisztviselők,
ügykezelők, munkavállalók hátrányos megkülönböztetését. Ez kiterjed a munkaerőfelvételre, az alkalmazásnál a munkabérek, a jövedelmek, a juttatások, a képzés, a
továbbképzés és egyéb ösztönzések meghatározására, az áthelyezés, a felmondás és egyéb
foglalkoztatással összefüggő esetekre. Kiterjed továbbá a munkavállalók bárminemű,
különösen koruk, nemük, családi állapotuk, nemzetiségük, fajuk, származásuk, vallásuk,
politikai meggyőződésük, stb. miatti diszkriminációra. Ez alól kivétel a foglalkoztatás
jellegéből, vagy természetéből egyértelműen következő, szükséges megkülönböztetés
esetei.
A munkaadó kiemelt figyelmet fordít a munkavállalók életkora, neme, nemzetiségi
hovatartozása, családi vagy egészségügyi állapota miatt bekövetkezett közvetlen és
közvetett megkülönböztetés megelőzésére, megszüntetésére.
Az egyenlő bánásmód követelményét sértő magatartások
Az Alaptörvény II. cikke értelmében az emberi méltóság sérthetetlen, és minden embernek
joga van az élethez és az emberi méltósághoz. Magyarország területén az emberi
méltósághoz való joggal összefüggésben, az Alaptörvény XV. cikke értelmében biztosítani
kell mindenki számára az alapvető jogokat, bármely megkülönböztetés, nevezetesen faj,
szín, nem, fogyatékosság, nyelv, vallás, politikai vagy más vélemény, nemzeti vagy társadalmi
származás, vagyoni, születési vagy egyéb helyzet szerinti különbségtétel nélkül. Ugyanennek
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a cikknek az 1. bekezdése az esélyegyenlőség előmozdítását teremti meg azzal, amikor
kimondja, hogy a törvény előtt mindenki egyenlő, és minden ember jogképes, valamint a nők
és a férfiak egyenjogúak.
Az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló törvény meghatározza
azoknak a magatartásoknak a körét, amelyek sértik az egyenlő bánásmód követelményét:
-

a közvetlen hátrányos megkülönböztetés
a közvetett hátrányos megkülönböztetés
a zaklatás
a jogellenes elkülönítés
a megtorlás, valamint az ezekre adott utasítás

A közvetlen (nyílt) hátrányos megkülönböztetés
Közvetlen hátrányos megkülönböztetésnek minősül az olyan rendelkezés, amelynek
eredményeként egy személy vagy csoport valós vagy vélt neme, faji hovatartozása, bőrszíne,
nemzetisége, nemzetiséghez való tartozása, anyanyelve, fogyatékossága, egészségi állapota,
vallási vagy világnézeti meggyőződése, politikai vagy más véleménye, családi állapota,
anyasága (terhessége) vagy apasága, szexuális irányultsága, nemi identitása, életkora,
társadalmi származása, vagyoni helyzete, foglalkoztatási jogviszonyának vagy
munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyának részmunkaidős jellege, illetve határozott
időtartama, érdekképviselethez való tartozása, továbbá egyéb helyzete, tulajdonsága vagy
jellemzője miatt részesül kedvezőtlenebb bánásmódban más, összehasonlítható helyzetben
levő személyhez vagy csoporthoz képest.
A közvetett (rejtett) hátrányos megkülönböztetés
Közvetett hátrányos megkülönböztetést valósít meg az a rendelkezés, amely nem minősül
közvetlen diszkriminációnak, látszólag meg is felel az egyenlő bánásmód követelményének,
azonban az előző pontban meghatározott tulajdonságokkal rendelkező egyes személyeket
vagy csoportokat más, velük összehasonlítható helyzetben lévő személyhez vagy csoporthoz
képest lényegesen nagyobb arányban hátrányosabb helyzetbe hoz.
A zaklatás
Zaklatásnak minősül az az emberi méltóságot sértő szexuális vagy egyéb természetű
magatartás, amely az érintett személynek a közvetlen diszkrimináció fogalmában
meghatározott tulajdonságával függ össze, és célja vagy hatása valamely személlyel szemben
megfélemlítő, ellenséges, megalázó, megszégyenítő vagy támadó környezet kialakítása.
A jogellenes elkülönítés (szegregáció)
Jogellenes elkülönítést valósít meg az a magatartás, amely az első pontban meghatározott
tulajdonságai alapján egyes személyeket vagy azok csoportját a velük hasonló helyzetben
lévőktől tárgyilagos mérlegelés szerinti ésszerű indok nélkül, és anélkül, hogy azt törvény
megengedné, elkülönít.
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Megtorlás
Megtorlásnak minősül az a magatartás, amely az egyenlő bánásmód követelményének
megsértése miatt kifogást emelő, eljárást indító vagy az eljárásban közreműködő személlyel
szemben ezzel összefüggésben jogsérelmet okoz, jogsérelem okozására irányul vagy azzal
fenyeget.
Az egyenlő bánásmódról szóló törvény a jogrendszer egészére, általános jelleggel határozza
meg a diszkrimináció tilalmát, definiálja az alapfogalmakat, részletezi az egyes speciális
területekre vonatkozó (foglalkoztatás, szociális biztonság és egészségügy, lakhatás, oktatás
és képzés, áruk forgalma és szolgáltatások igénybevétele) szabályokat, valamint nevesíti az
egyenlő bánásmód követelményének megsértése miatt indítható eljárások körét.
Az egyenlő bánásmódról szóló törvény külön fejezetben foglalkozik az egyenlő bánásmód
követelményének a foglalkoztatás területén való érvényesítésével. Az egyenlő bánásmód
követelményét minden munkáltatónak meg kell tartania, különösen:
-

a munkához való hozzájutásban, nyilvános álláshirdetésben
a jogviszony létesítését megelőző eljárás során, a munkára való
felvételben
az alkalmazási feltételek megállapításában és biztosításában
a jogviszony létesítésében és megszüntetésében
a munkafeltételek megállapításában és biztosításában
a képzési és előmeneteli rendszer megállapításában
a munkabérjuttatások megállapításában és biztosításában
a kártérítési és az egyéb felelősség érvényesítése során.

Mindezeken túl a gyakorlatban előfordulhat, hogy meghatározott speciális foglalkoztatási
jellemzők miatt szükséges a munkavállalók között megkülönböztetést tenni, de ez nem
jelenti az egyenlő bánásmód követelményének megsértését. Az alkalmazásnál számba
vehető minden lényeges és jogszerű feltételre alapított arányos megkülönböztetést kizárólag
a munka jellege vagy természete indokolhatja.
Az egyenlő bánásmódról szóló törvénnyel összhangban az Mt. 12. §-ban került kimondásra a
munkaviszonnyal kapcsolatban az egyenlő bánásmód követelményének megtartására
irányuló általános jogelv, illetőleg az a kötelezettség, hogy az egyenlő bánásmód
követelménye megsértésének következményeit megfelelően orvosolni kell, amely nem
járhat más munkavállaló jogainak megsértésével, illetve csorbításával.
2.2.2 Az emberi méltóság tiszteletben tartása
A munkaadó a foglalkoztatás során tiszteletben tarja a foglalkoztatottak emberi értékeit,
méltóságát, egyediségét. A munkaadó a saját és a foglalkoztatottak érdekeit figyelembe
véve, azokat összeegyeztetve olyan munkafeltételeket, munkakörülményeket, munkahelyi
légkört alakít ki, amelyek ezeknek az alapvető értékeknek a megőrzéséhez és
megerősítéséhez hozzájárulnak.
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2.2.3 Partneri kapcsolat, együttműködés
A munkaadó a foglalkoztatási jogviszony keretei között is a partnerség elvének
érvényesítésére törekszik. Ennek érdekében átlátható kinevezéseket és szerződéses
jogviszonyokat alakít ki, szem előtt tartva a kölcsönös előnyök egyidejű biztosítását, rendezi
és alakítja a partneri, együttműködési viszonyokat, mind horizontális, mind vertikális
irányokban egyaránt. A munkaadó elismeri és támogatja azon, a szakmai
együttműködéseken túlmutató, adott esetben informális lehetőségek létjogosultságát és
kialakítását is, amelyek egyértelműen kihatással lehetnek a szakmai-partneri
együttműködésekre, azok fejlődésére (pl.: informális találkozók, a közszolgálati
jogviszonyhoz kötődő közösségi formák ösztönzése, és egyéb – akár önszerveződő –
kirándulások, kihelyezett munkaértekezletek, sporttevékenység ösztönzése, segítése, stb).
2.2.4 Társadalmi szolidaritás
A foglalkoztatás, vagy társadalmilag hasznos tevékenység során semmilyen korú, nemű,
nemzetiségű, családi vagy egészségügyi állapotú munkavállaló sem értékesebb a társadalom
számára a másiknál. Társadalmunk minden tagjának érdeke a szolidaritás erősítése, amely
nagyban elősegítheti a hátrányos helyzetű csoportok foglalkoztatási és érvényesülési
lehetőségeit.
2.2.5 Méltányosság és rugalmas elbánás
A megkülönböztetés tilalma, az egyenlő bánásmód elve nem alkalmas az összes létező
egyenlőtlenség megszüntetésére, amely érheti a munkavállalókat foglalkoztatásuk során. A
munkaadó olyan pozitív, méltányos és rugalmas intézkedéseket dolgoz ki, amelyek elősegítik
az érintettek foglalkoztatási pozíciójának javulását, megőrzését.
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3 Helyzetfelmérés
A helyzetfelmérés célja az egyes célcsoportokba tartozók arányának, illetve az érdekükben
alkalmazott, az esélyegyenlőség biztosítását szolgáló alapvető intézkedések, eszközök
meghatározása. A munkáltatók az alábbi társadalmi csoportokat definiálták: (A
meghatározásra került csoportok között előfordulhatnak átfedések, a csoportok felsorolása
nem jelent rangsort.)
-

Intézmény neve:
Gyomaendrőd Város
Önkormányzata
Közös
Önkormányzati
Hivatal
Határ Győző Városi
Könyvtár
Kállai Ferenc
Művelődési Központ
Szent Antal Népház
és Művelődési Ház
Városi Egészségügyi
Intézmény
Gyomaendrődi
Család- és
Gyermekjóléti
Központ
Közmunka program
ÖSSZESEN:

nők
gyermeküket egyedül nevelők
legalább két 10 év alatti gyermeket nevelők
tartósan beteg gyermeket nevelők
olyan munkavállalók, akiknek a rájuk irányadó öregségi
nyugdíjkorhatár betöltéséig már kevesebb mint öt évük van vissza
(védett korúak) amely jogviszonyokra ez releváns
fogyatékkal élők
valamely etnikai kisebbség tagjai

gyermek
üket
egyedül
nevelők

legalább két
10 év alatti
gyermeket
nevelők

tartós
an
beteg
gyerm
eket
nevelő
k

az öregségi
nyugdíjkorhat
ár betöltéséig
már kevesebb
mint öt évük
van vissza
(védett
korúak)

férfi
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9

2

1

0

0

3

0

0

52

12

40

4

9

2

6

4

0

4

0

4

0

0

0

3

0

0

7

2

5

0

1

0

0

0

0

5

2

3

0

2

0

0

0

0

22

1

21

0

3

0

1

1

0

11

1

10

1

2

0

0

0

0

95

34

61

11

18

1

1

0

0

207

61

146

17

35

3

14

5

0

nő

fogyatékkal élők

etnikai
kisebbsé
1
g tagjai

Össz
esen

A helyzetfelmérés adatai 2020. január 1-i állapotokat tükrözik.

1

Tekintettel arra, hogy az etnikai hovatartozásról mindenki önkéntesen nyilatkozhat, így ilyen irányú felmérés
nem készült.
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A helyzetfelmérés adataiból látható, hogy az esélyegyenlőségi terv kiemelt célcsoportjai:
-

a legalább két 10 év alatti gyermeket nevelők (16,91%),
gyermeküket egyedül nevelők (8,21%),
a védett korúak (6,76%).

4 Konkrét célok
A helyzetfelmérés során feltárt információk alapján az esélyegyenlőség elősegítése, a
hátrányos megkülönböztetés megelőzése és az etikai alapelvek érvényesülésének biztosítása
érdekében a munkaadók az alábbi célok érvényesítését tűzik ki:
1. A kiemelt célcsoportba tartozók fokozott védelme esetleges létszám leépítés esetén.
2. Képzési programokhoz való egyenlő hozzáférés biztosítása.
3. Nyugdíjas korba való átmenet megkönnyítése.
4. A családbarát munkahely feltételeinek megteremtése
A családbarát munkahely megteremtése érdekében a munkáltató ﬁgyelmet fordít a
gyedről, gyesről visszatérő munkatársak beilleszkedésének segítésére, a 10 éven aluli
gyermekeket nevelők és a gyermeket egyedül nevelők rendes évi szabadságának
tanszünetekben való kiadására, munkaidő kezdés összehangolására a nevelésioktatási intézmények nyitva tartásával, valamint a szolgála� hely megválasztásakor a
lakóhely figyelembe vételére törekszik.
5. Munkavégzés feltételeinek javítása és az egészségmegőrzés érdekében
A munkáltató fokozott figyelmet fordít az irodabútorok, illetőleg irodai eszközök
beszerzésénél az ergonómiai megfelelésre, a technikai munkatársak munkájának
könnyítése érdekében a munkavégzéshez szükséges megfelelő eszközök
biztosítására, a munkakörülmények javítására
6. Közfoglalkoztatottak alkalmazásával, munkatapasztalat szerzéshez segítségnyújtás.

5 Intézkedések a kiemelt célcsoportok érdekében
5.1 Általános intézkedések minden célcsoport érdekében
5.1.1 Esélyegyenlőségi referens kijelölése

A munkáltatók esélyegyenlőségi tervhez kapcsolódó feladatainak elvégzése érdekében az
esélyegyenlőségi terv érintett intézményei közösen esélyegyenlőségi referenst jelölnek ki. Az
esélyegyenlőségi referens feladatai:
•

Az „Esélyegyenlőségi Terv” teljesülésének vizsgálata, valamint a következő időszakra
vonatkozó „Esélyegyenlőségi Terv” előkészítése, a munkáltatóval és a
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munkavállalókkal való egyeztetése. A következő
elfogadásának határideje 2024. december 31.
•

„Esélyegyenlőségi

Terv”

Az „Esélyegyenlőségi Terv” teljesülésének vizsgálata szempontjából fontos, az
„Esélyegyenlőségi Terv” Helyzetfelmérés c. fejezetében meghatározott információk
naprakészen tartása érdekében információk gyűjtése, ide értve különösen:
o Az „Esélyegyenlőségi terv elfogadása óta a munkáltatóhoz belépő és a
munkáltatótól kilépő foglalkoztatottak önkéntes adatszolgáltatásának
gyűjtése és nyilvántartása (nyilatkozat) az Esélyegyenlőségi terv
célcsoportjaiba való tartozásról, melynek megújítására a foglalkoztatottaknak
a helyzetük változásakor, de legalább évente lehetőséget biztosít, és az
önkéntes adatszolgáltatásra őket évente felhívja.
o A munkakörülményekkel kapcsolatos foglalkoztatotti visszajelzések gyűjtése.
o Naprakész információt tart nyilván az „Esélyegyenlőségi Terv” célcsoportjaiba
tartozó foglalkoztatottak


szakmai továbbképzéseken történő részvételéről.



várható nyugdíjba vonulásának idejéről.



iskolai végzettségi
ismereteiről.

adatairól,

nyelvtudásáról

és

számítógépes

•

Az egyenlő bánásmód és az esélyegyenlőség megsértésével kapcsolatban benyújtott
panaszok kezelése, szükség esetén intézkedés előterjesztése, tájékoztatás.

•

Az esélyegyenlőségi referens neve, beosztása:
Kürtiné Erdősi Klára esélyegyenlőségi referens
Weigertné Szilágyi Erika esélyegyenlőségi referens,
telefonszám: +36-66-581-235
elektronikus levélcíme: fejlesztes@gyomaendrod.hu

•

Az esélyegyenlőségi referens a hozzá érkezett panaszokat bizalmasan kezeli.

5.1.2 Az egyenlő bánásmód megsértése esetén követendő eljárás
Az egyenlő bánásmód követelményének megsértése, közvetlen vagy közvetett hátrányos
megkülönböztetés, a zaklatás, jogellenes elkülönítés, megtorlás előfordulása esetén a
munkavállaló, vagy a munkavállalók csoportja panaszával az esélyegyenlőségi referenshez
fordulhat.
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A referens, amennyiben a panaszt jogosnak ítéli, egyeztetést kezdeményez a jegyzővel.
Indokolt esetben a jegyző panasz kivizsgálása, orvoslása, az egyenlő bánásmód
követelményeinek betartása érdekében saját hatáskörében intézkedik, illetőleg egyeztetést,
intézkedést kezdeményezhet.
Az esélyegyenlőségi referens minden esetben köteles a munkavállalót tájékoztatni az
egyenlő bánásmód követelményének megsértése esetén igénybe vehető jogérvényesítési
lehetőségekről, valamint arról, hogy a munkáltatói esélyegyenlőségi eljárás során személyes
adatainak védelme érdekében név nélküli (anonim) eljárást is kérhet.
Az eljárás eredményéről a munkavállalót az esélyegyenlőségi referens tájékoztatja.
Amennyiben a panasz benyújtója úgy ítéli meg, hogy a munkáltató panaszát nem rendezte,
úgy a jogsérelem jellege szerint munkaügyi vitát kezdeményezhet, munkaügyi pert,
személyiségi jogi pert indíthat, vagy az Egyenlő Bánásmód hatóságánál eljárást
kezdeményezhet.
Amennyiben a panasszal összefüggésben megállapításra kerül, hogy az esélyegyenlőség
érvényesülésének érdekében általános intézkedés is szükséges, a referens javaslatot tesz az
esélyegyenlőségi terv módosítására, kiegészítésére, a munkáltató pedig gondoskodik a
szükséges intézkedések megtételéről.

5.1.3 Egyenlő bánásmód a munkavállalók kiválasztásakor
A munkaadó az álláshirdetések megfogalmazásakor és a munkavállalók kiválasztásakor kor,
nem, nemzetiség, családi és egészségügyi állapot szempontjából különbséget nem tesz.
Ennek érdekében az álláshirdetések megjelentetésekor a személyzeti felelős mindezen
tényezők figyelembevételével jár el.
A munkaadó a munkaerő-felvétel során a hangsúlyt az adott munkához szükséges
készségekre, képességekre, jártasságokra és tapasztalatokra helyezi. A jelöltek
kiválasztásánál fontos szempontnak tekinti a szakmai, gyakorlati munkatapasztalatokat és az
ezen alapuló megbízhatóságot csakúgy, mint a többi készség és képesség figyelembevételét.

5.1.4 Képzési programokhoz való egyenlő esélyű hozzáférés biztosítása
A munkáltató minden munkavállaló részére egyenlő esélyekkel biztosítja a munkavégzéshez,
szakmai előmenetelhez szükséges képzésekben való részvételt, valamint támogatja a
munkavállalók továbbtanulását. A munkáltató külön hangsúlyt fektet a hátrányos helyzetű
munkavállalók képzésére.
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5.1.5 Nyugdíj előtt álló munkavállalók segítése
A munkáltató figyelembe veszi a munkavállaló érdekeit, amelynek során van lehetősége
felkészülni a nyugdíjas életformára, az aktív nyugdíjas évekre. A nyugdíjazás előtt álló
munkavállalók tapasztalatuk és szakmai tudásuk átadásával segítik a pályakezdők
betanítását. A munkáltató ünnepélyes keretek között búcsúzik a nyugdíjba vonuló
munkavállalótól.

5.1.6 Családbarát intézkedések
A család és a munkahelyi kötelezettség összehangolása érdekében a munkáltatók segítik a
gyed-ről, gyes-ről visszatérők beilleszkedését. A szabadság ütemterv jóváhagyásával
lehetőség szerint figyelembe veszik az óvodai és iskolai szüneteket. A munkavállalók
hozzátartozói számára biztosítják a szakmai gyakorlatot, diplomamunka konzultáció
lehetőségét.

6 Az esélyegyenlőségi terv végrehajtása
Az esélyegyenlőségi referens felügyeli az esélyegyenlőségi terv végrehajtását, évente egyszer
felülvizsgálja azt, szükség esetén javaslatot tesz új intézkedések, programok bevezetésére, új
célcsoportok meghatározására, az esélyegyenlőségi terv esetleges módosítására.
Az esélyegyenlőségi referens félévente szóban tájékoztatást ad a települések jegyzőjének az
esélyegyenlőségi terv végrehajtásáról. A módosításokról, új intézkedések bevezetéséről a
munkáltatók elektronikus úton, e-mailben tájékoztatják a foglalkoztatottakat.
Az önkormányzat számára készített stratégiai, fejlesztési tervekben, koncepciókban
megfogalmazottak összhangban kell álljanak az Esélyegyenlőségi tervben leírtakkal. A
megfelelő szakterületen dolgozó kollégáknak a tervek, koncepciók készítésekor, illetőleg
felülvizsgálatakor tekintettel kell lenniük e tervben megfogalmazottakra. A hazai és
nemzetközi pályázatokhoz szükséges releváns adatok kitöltésére szintén a tervben leírtak
alapján kerülhet sor.
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7 Kiadmányozás

Az esélyegyenlőségi tervet az aláírók 2020. január 1. és 2024. december 31. közötti időszakra
fogadják el.
Munkáltatók részéről:

Foglalkoztatottak részéről:

_______________________

_______________________

Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal
Pap-Szabó Katalin jegyző

_______________________

Weigertné Szilágyi Erika
esélyegyenlőségi referens

_______________________

Határ Győző Városi Könyvtár
Dinyáné Bánfi Ibolya intézményvezető

Kürtiné Erdősi Klára
esélyegyenlőségi referens

_______________________
Kállai Ferenc Művelődési Központ
Weigertné Gubucz Edit intézményvezető

_______________________
Szent Antal Népház és Művelődési Ház
Dr. Szonda István intézményvezető

_______________________
Városi Egészségügyi Intézmény
Dr. Magyar Hajnalka intézményvezető

_______________________
Gyomaendrődi Család- és Gyermekjóléti Központ
Pál Jánosné intézményvezető

_______________________
Toldi Balázs polgármester
Gyomaendrőd Város Önkormányzata

13

17. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
2020. augusztus 17-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező bizottság:

Tájékoztató többletforrás igénylések állásáról
Petényi Roland osztályvezető
Toldi Balázs polgármester
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság,
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság,
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
Gyomaendrőd Város Önkormányzata 2019 évben döntött arról, hogy többletforrást biztosít pályázatok
megvalósításához forrást biztosít.
A 17/2017.(II.1.) Kormányrendelet lehetőséget teremt az egyes projektek költségnövekményének támogatására. A
kormányrendelet alapján amennyiben a költségnövekmény nem éri el a támogatás 15%-át abban az esetben az
irányító hatóságnak kell alátámasztania a költségvetést, amennyiben 15 és 30 % közötti a költségnövekmény úgy
igazságügyi szakértő kirendelése szükséges, amennyiben meghaladja a 31 %-ot a költségnövekmény mértéke,
akkor az igénylés nem támogatható.
Fentiek figyelembevételével a Képviselő-testület döntött arról is, hogy költségnövekmény igénylés keretében a
többletforrás 15 %-os mértékéig (14,99 %) költségnövekmény igénylés keretében megigényli és felhatalmazta Toldi
Balázs polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
A Képviselő-testület által biztosított többletforrást és a többletforrásigénylések állapotáról a tájékoztatást az az alábbi
táblázatban részletezzük:
Szükséges
Megítélt
többletforrás
Többletforrás 15
többletforrás
Projekt címe
Projekt azonosítója közbeszerzés után
%-os korlátig
Belvízrendezés
Gyomaendrődön a Kodály
TOP-2.1.3-16-BS1Zoltán– Hídfő utca között
2017-00003
18 892 745 Ft
10 496 000 Ft
10 496 000 Ft
Közlekedésbiztonsági
kerékpárút építése
Gyomaendrődön, a Kodály
16 000 000 Ft
Zoltán utca és a Hídfő utca
között, valamint kerékpáros
nyomvonal kialakítása a
TOP-3.1.1.-16-BS1Selyem úton
2017-00003
30 101 184 Ft
16 000 000 Ft
Piackorszerűsítés
Gyomaendrődön - a helyi
gazdaságfejlesztési
TOP-1.1.3-16-BS18 804 286 Ft
megoldás
2017-00005
14 364 467 Ft
8 804 286 Ft
Az óvodai szolgáltatás
minőségének fejlesztése a
Gyomaendrőd –
Csárdaszállás - Hunya
Kistérségi Óvoda
Csemetekert Óvoda
feladatellátási helyén
A Gyomaendrődi Kis Bálint
Általános Iskola Fő úti
telephelyének komplex
energetikai korszerűsítése
Gyomai háziorvosi rendelő
energetikai korszerűsítése
Gyomaendrőd gyomai
városrész központjának
rehabilitációja
Összesen

6 750 000
TOP-1.4.1-16-BS12017-00007
TOP-3.2.1-16-BS12017-00013
TOP-3.2.1-16-BS12018-00069
TOP-2.1.2-16-BS12017-00001
50

16 387 967 Ft

6 750 000 Ft

4 013 788 Ft

4 013 788 Ft

2 651 835 Ft

2 651 835 Ft

1 184 864 Ft
87 596 850 Ft

1 184 864 Ft
49 907 773 Ft

3 761 029 Ft
Elbírálás
folyamatban van
Elbírálás
folyamatban van
45 811 315 Ft

A TOP-1.1.3-16-BS1-2017-00005 azonosító számú, Piackorszerűsítés Gyomaendrődön - a helyi gazdaságfejlesztési
megoldás című projekt nettósításra került, így a visszaigényelhető ÁFA miatt csökkent a biztosítandó önerő összege.
A többi projekt esetében a Magyar Államkincstárral történt egyeztetésekből kifolyólag történtek módosítások az
igényelt összegeknél.
A Kállai Ferenc Kulturális Központ multifunkciós közösségi térré alakítása című pályázatunknál nem volt lehetőég
többletforrásigénylés benyújtására, mivel nem volt elosztható maradványforrás a konstrukció keretében.
Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztés megtárgyalását követően hozza meg döntését.
Döntéshozói vélemények
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
Döntési javaslat
"Tájékoztató többletforrás igénylések állásáról"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: ÁLTALÁNOS ÜGYEK
A Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a többletforrás igénylésről szóló tájékoztatót
megismerte, azt tudomásul veszi.
Határidők, felelősök:
Határidő: értelem szerint
Felelős: Toldi Balázs
Hivatali felelős: Petényi Roland
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18. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
2020. augusztus 17-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező bizottság:

Önkormányzati civil támogatási rendszer felülvizsgálata
Dr. Csordás Ádám, 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!
Képviselői kérésre, az elmúlt évek tapasztalatai alapján a Képviselő-testület elé terjesztjük az önkormányzat által
civil szervezetek részére nyújtott támogatások felmerült változtatásait.
Négy olyan önkormányzati rendeletünk van, amely valamilyen alapot hoz létre és ahhoz pályázati lehetőséget nyit:
1. a sportról szóló 17/2004. (VI. 28.) önkormányzati rendelet – Sport Alap
2. Gyomaendrőd Város Önkormányzat Környezetvédelmi Alapjáról szóló 11/2007. (II. 26. ) önkormányzati rendelet –
Környezetvédelmi Alap
3. Gyomaendrőd Város Önkormányzat Idegenforgalmi Alapjáról szóló 8/2008. (II. 29.) önkormányzati rendelet –
Idegenforgalmi Alap
4. a közművelődésről szóló 11/2019. (IV. 26.) önkormányzati rendelet – Közművelődési Alap
A fentieken túl van még – a költségvetési rendeletben nevesített – Civil Alap és Polgármesteri Alap is, amelynek fő
szabályai önkormányzati rendeletben nem szabályozott.
Az elmúlt évektől eltérően a pályázati eljárásokat 2020-évtől egy önálló rendelet szabályozza a 4/2020. (I. 31.)
önkormányzati rendelet, a helyi civil szervezetek pénzügyi támogatásának rendjéről. Az alapokat létrehozó
rendeletek kizárólag az alap célját, rendeltetését, a képzésének, valamint a támogatás mértékének és nyújtásának
főbb szabályait tartalmazzák. Minden egyéb, valamennyi alapra azonosan érvényes eljárási szabályokat, a helyi civil
szervezetek pénzügyi támogatásának rendjét ez a rendelet foglalja össze.
A pályázati eljárás lépéseinek időrendje:
Az alapokra vonatkozó pályázati kiírást adott év januárban fogadja el a Képviselő-testület. A pályázati kiírásban kerül
meghatározásra a pályázat benyújtási határideje, mely február hónapot foglalja magában, 2020. évben március 2-ig
lehetett benyújtani a pályázatokat. A Képviselő-testület a március havi ülésén dönt a pályázatok elbírálásáról. Ezt
követően történik meg az egyes szervezetekkel a szerződéskötés, majd a támogatás folyósítása. A támogatással –
és amennyiben szükséges az önerővel – következő év január 31-ig kell a szervezeteknek elszámolni. A pályázatok
és az elszámolások benyújtására is jellemző, hogy a szervezetek az utolsó pár napban teszik azt meg. Az
elszámolások ellenőrzésére a pályázatkezelő szervnek (Hivatal) és a belső ellenőrnek minimális időtartam áll
rendelkezésére, mivel a februári bizottsági, Képviselő-testületi ülésre már a belső ellenőri véleménnyel együtt kerül
beterjesztésre az elszámolás, hiánypótlások esetén ezt több problémát felvet.
A bizottság elnökök, valamint Alpolgármester Asszonnyal történt megbeszélésen, megfogalmazódott, hogy a
jövőben milyen változtatásokkal lehetne a támogatásokat hatékonyabbá, célszerűbbé tenni.
Környezetvédelmi és Idegenforgalmi alap
Környezetvédelmi alap
A Környezetvédelmi Alap célja, hogy hatékonyan segítse a Gyomaendrőd Város Önkormányzat környezetvédelmi
feladatainak ellátását a szükséges környezetvédelmi intézkedések végrehajtásában, a környezeti károk
mérséklésében, a környezeti ártalmak megelőzésében, a környezetkímélő tevékenységek, környezetbarát
technológiák elterjedésének elősegítésében, a zöldfelület-gazdálkodásban, a természeti értékek megóvásában és a
környezetvédelmi oktatás, nevelés megvalósításában.
2020. évben a környezetvédelmi alapban 4.500.000,-Ft összegre, nyílt pályázati rendszerben lehetett pályázni.
Az elmúlt években a rendeletben meghatározott célok közül:
a vizek védelme
és a holtágak környezetében megvalósuló, az épített környezet védelmére és fejlesztésére szolgáló
közműberuházás közül a mechanikai földút stabilizáció, kövesút-, elektromos és ivóvíz vezeték-, szennyvíz- vagy
csapadékvíz elvezetésére szolgáló csatorna építése, fenntartása célokra lehetett pályázatot benyújtani.
A támogatás összege a tervezett költségek 30%-a, a holtágak környezetében megvalósuló, az épített környezet
védelmére és fejlesztésére szolgáló közmű beruházás közül a mechanikai földút stabilizáció a kövesút, elektromos
és ivóvíz vezeték szennyvíz vagy csapadékvíz elvezetésére szolgáló csatorna építése fenntartása esetében az
egyesület érdekeltségi területéről befolyt építményadó összegének 150%-a lehet.
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Szükséges 20%-önerő vállalása, a támogatás
Az egyesületek által megvalósított beruházások helyszíni ellenőrzése (szintén az idő rövidsége miatt) nem történt
meg.
Idegenforgalmi alap
Az Idegenforgalmi Alap célja, hogy hatékonyan segítse a Gyomaendrőd Város Önkormányzat idegenforgalmi
feladatainak ellátását, a város turisztikai vonzerejének növelését színvonalas gasztronómiai, kulturális és
szórakoztató rendezvények és programok szervezésével.
Az Idegenforgalmi Alapból elnyerhető támogatást kizárólag a város turisztikai vonzerejét növelő tevékenységre,
programokra lehet felhasználni.
2020. évben támogatható fő célok:
A) komponens - meghívásos – az önkormányzat által, hagyományokkal és idegenforgalmi vonzerővel
rendelkező, kiemelt civil szervezeti rendezvénynek minősített programok. Meghívásra kerülő civil szervezetek (2020.
évben a Rózsahegyi Alapítvány – Bogrács Napja rendezvénye más forrásból került volna támogatásra)
a) Értékek Megmentése a Jövőnek Alapítvány (XXII. Nemzetközi Volkswagen Bogár Találkozó)
b) GYÜSZTE, Gyomaendrődi Üdültetési Szövetség Turisztikai Egyesület (XI. Gyomaendrődi Disznótoros és
Böllérpálinka verseny)
1.500.000,-Ft
B) komponens –nyílta) szezonális, vagy szezonhosszabbító színvonalas szórakozási és kikapcsolódási lehetőséget biztosító
vendégbarát programok szervezése,
b) az önkormányzat által más forrásból nem támogatott gasztronómiai és ahhoz kapcsolódó rendezvények
szervezése,
c) újszerű és egyedi idegenforgalmi attrakciókat tartalmazó programok megszervezése és lebonyolítása,
d) a gyomaendrődi gazdaságot szolgáló nemzetközi szakmai kapcsolatok és programok szervezése,
e) partnervárosi kapcsolatok ápolása és fejlesztése,
2.000.000,-Ft
2020. évben az A) komponensre csak a GYÜSZTE nyújtotta be pályázatát a B) komponensre 5 szervezet pályázott.
Tervezet
A két alap összevonása: Élővízvédelmi és Idegenforgalmi alap – ÉVI. Két komponensben.
A) komponens Nyílt pályázati rendszerben.
Cél: Hatékonyabb külterületi környezetvédelmi beruházások, „nem bejelentett” szállásadók felfedése, bejelentések
ösztönzése, zugok, holtágak kiemelt szerepének erősítése, turizmus erősítése.
Idegenforgalmi alap „elaprózódásának” kikerülése.
Holtági egyesületeket ösztönözni a minél több szálláshely bejelentésére.
Bírálati szempont:
1: Előző évihez képest bejelentett szállásadó hely szám növekvése
2: Vendégéjszakák száma
3: Önerő vállalása
Ez a hármas felsorolás objektív szempontrendszer kialakítását teheti lehetővé.
Műszaki ellenőr megbízása önkormányzat részéről, aki a megvalósítás során 3 alkalommal ellenőrizné a beruházás
megvalósítását.
Összege a Környezetvédelmi alap teljes összege és az Idegenforgalmi Alap B) komponensének összege
összevonva 6.500.000,-Ft
B) komponens
Idegenforgalmi alap jelenlegi A ) komponense, maradna meghívásos
GYÜSZTE - Gyomaendrődi Disznótoros és Böllérpálinka verseny
Rózsahegyi Alapítvány – Bogrács Napja
Bogártalálkozó megrendezésére.
2.000.000,-Ft
Civil és Közművelődési alap
Civil alap
Célja: Az intézményesített közbiztonsági és katasztrófavédelmi feladatokon túli, az egyéb közösségi közbiztonsági
célok és annak színterét megvalósító civil szervezetek támogatása. A civil szervezet alaptevékenysége szerint
előnyt élvez az a pályázó szervezet, amely tevékenységével:
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1.1 Tagsága személyes aktív közreműködésével segíti a tűz elleni védekezést, a hivatásos és létesítményi
tűzoltóságok tevékenységét, közreműködik a tűzoltóságok nemzetközi kapcsolatainak ápolásában.
1.2 Szervezetei kereteivel cselekvési lehetőséget nyújt a közbiztonság és a közrend fenntartásában részt venni
kívánó, a környezetük biztonságáért felelősséget érző állampolgárok számára.
Jelenlegi meghívásos pályázati rendszerbenaz 1.1 pontban foglalt célokra 500.000,-Ft azaz pénzbeli
támogatásként, az 1.2 pontban foglalt célokra 400.000,-Ft forint pénzbeli támogatásként nyújtható.
Közművelődési alap
Az intézményesített közművelődési feladatokon túl az egyéb közösségi valamint a Közművelődési Koncepcióban
foglalt közművelődési célok és annak színteréül is szolgáló civil szervezetek támogatása. Tevékenységi kör
szempontjából a pályázatok között előnyt élvez az a pályázó szervezet, aki tevékenységével:
1.1 Aktív és folyamatos alkotó munkájával gazdagítja Gyomaendrőd Város kulturális életét színvonalas közönség
programokkal és előadói művekkel, - meghívásos:
a) ’Suttyomba’ a Viharsarok Népi Kulturörökségének Megőrzéséért Közhasznú Alapítvány
b) OMart Kulturális Műhely Közhasznú Egyesület (Tűzmenedék Együttes)
c) Gyomaendrődi Zenebarátok Kamarakórus Alapítvány
d) Hallható Hang Alapítvány
e) Színfolt Mazsorett Táncegyesület
f) Határ Győző Kulturális Egyesület
g) Körösmenti Táncegyüttes Alapítvány
4.060.000,-Ft
1.2 Tevékenységével hozzájárul a Városi Képtár gyűjteménye értékeinek megőrzéséhez, gazdagításához és
folyamatos bemutatásához, - meghívásos - Közalapítvány Gyomaendrőd Város Közgyűjteményeiért – 2.240.000,-Ft
Tervezet:
A két alap összevonása: Közösségi és Művelődési Alap – KMA – nyílt pályázati rendszerben.
A Közalapítvány Gyomaendrőd Város Közgyűjteményeiért Közalapítvány részére más költségvetési soron
biztosítaná az önkormányzat, mint alapító a működéséhez szükséges támogatást ugyanezzel az összeggel.
Cél: Gyomaendrőd kulturális életének gazdagítása közönség programokkal és előadói művekkel, valamint
közösségi, közbiztonsági feladatok ellátása.
20% Önerő igazolása pályázat benyújtásakor.
elszámolás: január 20.
4.960.000,-Ft
Sport alap
Célja: Gyomaendrődön működő sportegyesületek támogatása, a kiemelkedő sport eredmények elérése, a
versenysport utánpótlás-nevelési feltételeinek folyamatos biztosítása, a fiatalság egészségmegőrzésének, a
rendszeres testedzésének fenntartása, valamint a testkultúra, az egészséges életmód népszerűsítése érdekében a
- versenysport támogatásra összesen 13.800.000 forintot, azaz tizenhárommillió-nyolcszázezer forint – nyílt pályázat
- a 6239 helyrajzi számú Népligeti Sporttelep (futball- és futópálya) valamint az 1099 helyrajzi számú Erzsébet-ligeti
Sporttelep (futball- és futópálya) fenntartásának támogatására összesen 700.000 forint – meghívásos pályázat:
Gyomaendrődi Futball Club, Gyomaendrődi Gyermeklabdarúgó Egyesület – nyújtható.
Tervezet
Cél: Utánpótlás nevelő egyesületek, szervezetek támogatása, akik sportági szakszövetség tagjai (van –e sportági
szakszövetsége?), létszáma igazolható legyen (szülői nyilatkozat). Saját versenyrendszer bemutatása a
pályázatban.
A Népligeti Sporttelep és az Erzsébet ligeti Sporttelep fenntartásának támogatása továbbra is meghívásos.
700.000,-Ft.
A versenysport támogatása nyílt pályázat
13.800.000,-Ft
Valamennyi támogatás esetében javasoljuk az elszámolás határidejének január 31-ről, január 20-ra történő
változtatását.
Javaslatként fogalmazódott meg továbbá mindegyik támogatás esetében a minimum 20% önerő, melyet pályázáskor
hitelt érdemlően igazolni kell.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására, döntésének meghozatalára.
Döntéshozói vélemények
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Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
Döntési javaslat
"Önkormányzati civil támogatási rendszer felülvizsgálata"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Testületi ügyek
A Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a Jegyzőt, hogy az önkormányzati civil
támogatási rendszer előterjesztés szerinti változtatások miatt szükséges rendeletek módosításának első fordulóját, a
2020. szeptemberi havi ülésre készítse elő.
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
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19. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
2020. augusztus 17-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező bizottság:

Forgalomtechnikai változtatások
Pardi László osztályvezető
Toldi Balázs polgármester
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
Az utóbbi időszakban több forgalmirend változtatással kapcsolatos igény is felmerült, mely részben lakossági
irányból, részben pedig üzemeltetői irányból érkezett.
A Táncsics Mihály utcai lakosok (megközelítőleg 30 lakóingatlan képviselőjéből 10) kérik az Önkormányzatot, hogy
az utcában „fekvő rendőr” kerüljön kialakításra.
A kérelmüket nem indokolták és nem részletezték.
A korábban a Képviselő-testület elé terjesztett hasonló jellegű kérelmek következetesen el lettek utasítva, így a
„fekvő rendőr”, technikai nevén forgalom lassító borda kialakítás költségeit nem is dolgoztuk ki.
Üzemeltető irányból érkezett az a felvetés, hogy a nemrég elkészült Szabadság téri burkolatok minőségének
megóvása érdekében érdemes átgondolni annak a lehetőségét, hogy a területről a mezőgazdasági vontatók és a
lassújárművek behajtását korlátozzuk, mivel ezekről a járművekről nagy eséllyel hullhatnak le szennyező dolgok pl.:
sár, hidraulika olaj.
Ezt a korlátozást 2 db „Mezőgazdasági vontatóval behajtani tilos” táblával lehet kialakítani. A saját zöldterület kezelő
gépeink számára a korlátozást „Kivéve célforgalom” táblával feloldhatjuk.
A kialakítás költségei az útfenntartási szakfeladatból finanszírozhatók.
Lakossági kérés érkezett az Ifjúsági lakótelep, Kántorkert sor lakó-pihenő övezetté alakításával kapcsolatban is. A
módosítási igény szerint a Kántorkert sor teljes szakaszát, ezáltal az Ifjúsági lakótelepet is szeretnék lakó-pihenő
övezetté nyilváníttatani.
A kérés 2 db Lakó-pihenő övezet és 2 db Lakó-pihenő övezet vége táblával lehet teljesíteni.
A kialakítás költségei az útfenntartási szakfeladatból finanszírozhatók.
A kérés oka Fűzfás-zug irányából megnövekedett forgalom.
A közúti közlekedés szabályairól szóló 1/1975. (II. 5.) KPM-BM együttes rendelet 39/A. § (1) bekezdése szerint
Lakó-pihenő övezetbe - a „Lakó-pihenő övezet” jelzőtáblától a „Lakó-pihenő övezet vége” jelzőtábláig terjedő
területre - csak a következő járművek hajthatnak be:
a) kerékpár,
b) az ott lakókat vagy az oda látogatókat szállító személygépkocsi, a személygépkocsi kivételével a
legfeljebb 3500 kg megengedett legnagyobb össztömegű gépkocsi, a betegszállító gépjármű, motorkerékpár,
a motoros tricikli és ezekhez kapcsolt pótkocsi, segédmotoros kerékpár, állati erővel vont jármű és kézikocsi,
a kommunális szemét szállítására szolgáló jármű, továbbá az oda áruszállítást végző legfeljebb 3500 kg
megengedett legnagyobb össztömegű tehergépkocsi,
c) az ott lakók és oda költözők költöztetését végző tehergépkocsi,
d) az oda látogatókat szállító autóbusz,
e) az oda építő- és tüzelőanyagot szállító tehergépkocsi és hozzákapcsolt pótkocsi,
f) az út- és közmű építésére vagy fenntartására, köztisztasági, rendvédelmi, betegszállítási, közegészségügyi
feladat, illetőleg postai gyűjtő- és kézbesítő szolgálat ellátására szolgáló jármű, ha ez feladata ellátása
érdekében elkerülhetetlen,
g) a mozgáskorlátozott személy által vezetett vagy az őt szállító jármű és annak vezetője.
(2) A lakó-pihenő övezetben járművel legfeljebb 20 km/óra sebességgel szabad közlekedni.
(3) A lakó-pihenő övezetben a vezetőnek fokozottan ügyelnie kell a gyalogosok (különösen a gyermekek) és a
kerékpárosok biztonságára. Ha az úton járda nincs,
a) a gyalogosok az utat teljes szélességében használhatják, a járművek forgalmát azonban szükségtelenül
nem akadályozhatják,
b) járművel várakozni csak az erre kijelölt területen szabad.
Az elmúlt időszakban egyre nagyobb és mindenki számára érzékelhet a Kossuth Lajos út Hősök útja és a Bajcsy Zs.
út közötti szakaszán tapasztalható parkolási és közlekedési probléma.
A probléma oka az utcában található közületek megnövekedett forgalma miatt tapasztalható forgalom és parkoló
autó szám növekedés.
Több ülésen is felmerült már az útszakasz egyirányúsításának az ötlete, mely pozitív és negatív visszajelzést is
kapott, de egyértelmű állásfoglalás nem született a Képviselő-testület irányából.
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Ezzel az előterjesztéssel szeretnénk iránymutatást kérni a Képviselő-testülettől arra vonatkozóan, hogy a
városüzemeltetési osztály foglalkozzon-e részletesen ezzel az üggyel, keressünk-e fel közlekedési szakértőt, aki az
egyirányúsítás részleteit ki tudja dolgozni és le tudja modellezni a várható következményeket.
Amennyiben az egyirányúsítás lehetőségét elveti, úgy a jelenlegi állapotok megtartásával a forgalmirend
változatlanul megmarad.
Ha az egyirányúsítás kidolgozása mellett dönt, úgy ajánlatokat kérünk be forgalomtechnikai szakértőktől és a témát
ismételten beterjesztjük a testület elé.
Az utak forgalomszabályozásáról és a közúti jelzések elhelyezéséről szóló 20/1984. (XII. 21.) KM rendelet 2. § (1)
bek. (mely kimondja hogy, az utak forgalmának szabályozása - a 3. §-ban foglalt kivételekkel -, valamint a közúti
jelzések elhelyezése, fenntartása, üzemeltetése és eltávolítása a (2)-(10) bekezdésben meghatározott
kiegészítésekkel és kivételekkel az út kezelőjének a feladata), valamint az 1988. évi I. törvény 33§ (1) bek. c pontja
alapján (mely kimondja hogy, a közút kezelője a helyi közutak tekintetében a helyi önkormányzat; a koncessziós
szerződés alapján működtetett helyi közutak és műtárgyaik tekintetében a koncessziós társaság, illetőleg a 9/B. § (2)
bekezdése szerint szerződés alapján azzal megbízott gazdálkodó szervezet) a helyi közutak forgalmának
szabályozása az Önkormányzat feladata.
Kérem a Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására.
Döntéshozói vélemények
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
1. döntési javaslat
"Forgalom lassító borda"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Közlekedés
A Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Táncsics Mihály utcai lakosok kérelmét elutasítja és
nem létesít forgalom lassító bordát az útszakaszon.
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
Felelős: Toldi Balázs
Hivatali felelős: Pardi László
2. döntési javaslat
"Szabadság tér"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Közlekedés
A Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Szabadság tér Fő út és Hősök útja közötti szakaszán
„Mezőgazdasági vontatóval behajtani tilos” forgalmirendet alakít ki „Kivéve célforgalom” kiegészítéssel.
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
Felelős: Toldi Balázs
Hivatali felelős: Pardi László
3. döntési javaslat
"Ifjúsági lakótelep"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Közlekedés
A Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kántorkert sort Lakó-pihenő övezetté nyilvánítja.
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Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
4. döntési javaslat
"Kossuth Lajos út"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Közlekedés
A Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának képviselő-testülete a Kossuth Lajos út Hősök útja és a Bajcsy Zs. út közötti
szakaszának egyirányúsításának további kidolgozását mellett dönt. A koncepcióterv kidolgozásának költségeiről
szóló előterjesztés kerüljön ismételten beterjesztésre.
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
Felelős: Toldi Balázs
Hivatali felelős: Pardi László
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20. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
2020. augusztus 17-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező bizottság:

Székhelybejegyzési kérelem
Csényi István
Toldi Balázs polgármester
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság, Ügyrendi,
Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság

Tisztelt Képviselő – testület!
Dr. Petriko Attila Gábor háziorvos székhelybejegyzési kérelmet nyújtott be a Képviselő – testület felé, mely szerint a
vállalkozása, a Humán Regiszter Bt. székhelyét a jelenlegi szolgálati lakása (5500 Gyomaendrőd, Magtárlaposi utca
16/1.) helyett az 5502 Gyomaendrőd, Fő út 3. szám alatt lévő orvosi rendelő címére kívánja bejegyeztetni.
A jogszabály alapján a korábbiakban a háziorvosoknak a működési engedély megadásának feltétele volt a
bejelentett érvényes lakcím és székhely a tevékenységi területén. Ez a bejelentett lakcím és székhely jelenleg a
Gyomaendrőd, Magtárlaposi utca 16/1. szám.
A jogszabályi változások következtében már lakcím, vagy székhely szükséges a működési engedélyhez.
Dr. Petriko Attila Gábor orvos a háziorvosi feladatait a Humán Regiszter Bt. keretein belül látja el a fő út 3. szám
alatti rendelőben, ezért javaslom a székhely bejegyzéséhez való hozzájárulást.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának vagyonáról és a vagyontárgyak feletti rendelkezési jog gyakorlásának
szabályairól 10/2018. (II. 27.) önkormányzati rendelet 21. § alapján az önkormányzat a tulajdonában lévő
vagyontárgyakat a Képviselő-testület döntése vagy törvényi kötelezettsége alapján adhatja ingyenes használatba.
Kérem a Képviselő-testülettől az előterjesztés megtárgyalását és az alábbi döntési javaslat elfogadását.
Döntéshozói vélemények
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
Döntési javaslat
"Hozzájárulás székhelybejegyeztetéshez"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Önkormányzati vagyoni ügyek
A Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzata hozzájárul ahhoz, hogy dr. Petriko Attila Gábor a Humán Regiszter Bt. (5500
Gyomaendrőd, Magtárlaposi utca 16/1.) székhelyhelyét a Gyomaendrőd, Fő út 3. szám ( 5008/A/2 hrsz. ) alatti
ingatlan címére bejegyeztesse.
Az ingatlan székhelyként való használatát Gyomaendrőd Város önkormányzata a Gyomaendrőd Város
Önkormányzatának vagyonáról és a vagyontárgyak feletti rendelkezési jog gyakorlásának szabályairól 10/2018. (II.
27.) önkormányzati rendelet 21. § alapján ingyenesen biztosítja.
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
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21. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
2020. augusztus 17-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező bizottság:

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

Tisztelt Képviselő-testület!
A Mozgáskorlátozottak és Hadirokkantak Gyomaendrődi Egyesülete Közhasznú Szervezet előzetes egyeztetést
követően kérelmet nyújtott be az önkormányzat használatában lévő Szent Gellért Katolikus Iskola és Gimnázium volt
kollégium épület „Pintérház” egyes helyiségeinek bérletére.
A helyszínen megtekintésre kerültek a helyiségek. Az előterjesztés mellékletében lévő alaprajz tartalmazza a
bérletbe kért helyiségeket, melyek az alábbiak.
1. fiú háló, 27,60 m2,
2. fiú háló, 32,10 m2,
3. fiú háló, 22,90 m2,
4. társalgó, 31,90 m2,
5. mosdó, zuhanyzó, 18,81 m2,
6. közlekedő, 7,65 m2,
7. WC, 0,87 m2,
8. WC, 0,87 m2, összesen: 142,70 m2.
Az egyesület jelenleg a Gyomaendrőd, Hősök útja 56. szám alatt található „Vállalkozók Háza” megnevezésű
épületben lévő kettő összesen 22 m2 alapterületű irodahelyiségeket irodai tevékenységet bérli Gyomaendrőd Város
Önkormányzatától. A bérleti díj összege 2020-ban 10.180,- Ft/hó+ÁFA, amely évente a KSH által közölt éves
fogyasztói árindex, illetve az épület tárgyévet megelőző év közmű szolgáltatásainak kigyűjtött költségei alapján a
használt helyiség alapterületének arányában jutó összeg figyelembevételével évente újra megállapításra kerül.
A Hősök útja 56. szám alatt lévő „Vállalkozók Háza” épület, illetve a mellette lévő tároló épület műszakilag elavult,
nem gazdaságos a fenntartása. A telek nagy méretű. A terület fejlesztési elképzelések megvalósítását teszi
lehetővé.
A volt kollégiumi épület teljes közművel rendelkezik. A fennmaradó helyiségek további használatba, illetve
bérbeadása esetén az energia költségek megosztása, az áram és vízhasználat során almérők felszerelésével,
fűtésnél pedig energetikusi szakvélemény alapján elvégezhető.
Az Egyesülettel történt egyeztetés alapján vállalni tudják a bérleti díj megfizetésén túl rezsiköltségek megtérítését is.
A kérésük, hogy a bérleti díjba legyen beépítve a rezsiköltség. Az Egyesületnek a támogatás igénylés során fontos,
hogy a bérleti díj tartalmazza a rezsiköltséget is.
Amennyiben a Képviselő-testület ezzel egyetért, akkor a bérleti díj éves felülvizsgálata során az épület tárgyévet
megelőző év közmű szolgáltatásainak kigyűjtött költségei alapján az Egyesület által használt helyiség
alapterületének arányában jutó összeggel emelésre kerül a bérleti díj.
Az Egyesülettel történt egyeztetés alapján javaslom a helyiségek bérbeadását nettó 18.000,-Ft/hó+ÁFA bérleti díj
ellenében, amely tartalmazza a rezsiköltségeket is a határozati javaslatban szereplő szerződés feltételei szerint
határozatlan időtartamra.
Figyelemmel a helyiségek birtokba adására, illetve az Egyesület költözésére a bérleti szerződés 2020. november 1.
napjától javaslom megkötni.
Kérem a Képviselő-testülettől az előterjesztés megtárgyalását és az alábbi döntési javaslat elfogadását.
Döntéshozói vélemények
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
Döntési javaslat
"Ajánlat helyiségbérletre"
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Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Önkormányzati vagyoni ügyek
A Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Mozgáskorlátozottak és Hadirokkantak Egyesülete
felé a Gyomaendrőd, Hősök útja 56. szám alatt található „Vállalkozók Háza” megnevezésű épületben lévő kettő
irodahelyiség használatára 2017. december 31. napjával kötött megállapodást 2020. október 31. napjával hatályon
kívül helyezését javasolja új, 2020. november 1. napjától határozatlan időtartamra szóló bérleti szerződés
megkötése mellett az alábbi helyiségbérleti szerződés tervezet feltételei szerint.
Helyiségbérleti szerződés
(tervezet)
amely létrejött egyrészről
Név:
Székhely:
Törzskönyvi azonosító:
Adószám:
Képviseli:

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

mint bérbeadó, a továbbiakban: Bérbeadó
másrészről
Név:

Mozgáskorlátozottak és Hadirokkantak
Gyomaendrődi Egyesülete

Székhely:
Nyilvántartási szám:
Adószám:
Képviseli:

5500 Gyomaendrőd, Hősök útja 56.
04-02-0000619
19057134-1-04
Gugolya Jánosné elnök

mint bérlő, a továbbiakban: Bérlő
együttesen a továbbiakban: Felek.
1. A szerződés tárgya
A Bérbeadó, mint a szerződés tárgyát képező bérlemény kizárólagos tulajdonosa jelen szerződés aláírásával bérbe
adja, míg a Bérlő a jelen szerződés aláírásával határozatlan időre bérbe veszi a 687 hrsz-ú, természetben a 5500
Gyomaendrőd, Hősök útja 39-43. szám alatt található ingatlanon a „Pintérház” megnevezésű épületben lévő nyolc
összesen 142,70 m2 alapterületű helyiségeket irodai tevékenység céljából az alábbi feltételek mellett.
2. Bérleti díj
1. Felek a Bérlemény bérleti díját nettó 18.000,-Ft/hó+ÁFA, azaz: nettó Tizennyolcezer forint/hó+ÁFA összegben
állapítják meg. A bérleti díj tartalmazza a közmű szolgáltatások költségeit. Bérlő tudomásul veszi, hogy a bérleti díj
mértéke a KSH által közölt éves fogyasztói árindex, illetve az épület tárgyévet megelőző év közmű szolgáltatásainak
kigyűjtött költségei alapján a használt helyiség alapterületének arányában jutó összeg figyelembevételével évente
újra megállapításra kerül. A módosított bérleti díj tárgyév január 1-től esedékes.
2. A Bérbeadó és a Bérlő az 1. pontban meghatározott bérleti díj tekintetében is az általános forgalmi adóról szóló
2007. évi CXXVII. törvény (ÁFA törvény) szerinti határozott időre szóló elszámolásban állapodnak meg az 58. §
figyelembevételével.
3. Bérbeadó kijelenti, hogy élt az ÁFA törvény 88. §-a szerinti választási lehetőséggel, amely alapján a Bérbeadó az
ingatlan bérbeadási tevékenységét általános forgalmi adókötelessé tette.
4. Bérlő a bérleti díjat havonta előre, a Bérbeadó által a tárgyhó 5. napjáig kiállított és 5 napon belül a Bérlő posta
címére megküldött számla alapján a számla kiállításától számított 15 napon belüli banki átutalással fizeti meg a
Bérbeadó részére, a számlán feltüntetett bankszámlára.
5. Késedelmes fizetés esetén a Bérlő a mindenkori jegybanki alapkamatnak megfelelő mértékű késedelmi kamatot
tartozik a Bérbeadó részére megfizetni.
3. A Bérbeadó jogai és kötelezettségei
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1. A Felek a helyiségek birtokba adásáról külön jegyzőkönyvet vesznek fel.
2. A Bérbeadó szavatol azért, hogy a Bérlemény tekintetében harmadik személynek olyan joga, amely a Bérlő békés
birtoklását akadályozza, vagy kizárja, nem áll fenn.
3. Bérbeadó jogosult a Bérlő szükségtelen háborítása nélkül a Bérlemény rendeltetésszerű és jelen szerződésnek
megfelelő használatát, illetve annak állagát ellenőrizni.
4. A Bérbeadó a személy- vagy vagyonbiztonság megóvása érdekében akkor is jogosult a Bérleménybe belépni és a
szükséges munkálatokat elvégezni, ha ezen munkálatok a Bérlőt a Bérlemény használatában akadályozzák.
5. Bérbeadó jelen szerződés aláírásával kijelenti, hogy a tulajdonában és használatában levő ingatlan
vagyonbiztosítással rendelkezik.
4. A Bérlő jogai és kötelezettségei
1. Bérlő a Bérleményt irodai tevékenység céljára használhatja. Az eltérő használatot a Bérbeadóval minden esetben
egyeztetni kell. Bérlő nem jogosult a tevékenységét a Bérlemény rendeltetésével ellentétes módon, a Bérlemény
állagát rongálva folytatni, köteles mások jogait és törvényes érdekeit a használat során figyelembe venni.
2. Bérlő kijelenti, hogy a helyiség használata során a gáz, áram és víz közművek használatára igényt tart. A bérleti
díj tartalmazza a közmű szolgáltatások költségeit.
3. Bérlő kijelenti, hogy átlátható szervezet, amely nem áll csőd, felszámolási vagy egyéb megszüntetésre irányuló
eljárás alatt.
4. A Bérlőnek az Ingatlan műszaki rendszereit tételes leltárral kell átvennie az Bérbeadótól, és visszaadnia a
Bérbeadónak.
5. Bérlő a Bérlemény használata során köteles betartani a munkabiztonsági-, tűz- és vagyonvédelmi szabályokat.
Bérlő felel minden olyan kárért, amely ezen szabályok megszegéséből ered, és viseli ezek jogkövetkezményeit.
6. Bérlő köteles a Bérlemény állagát – a rendeltetésszerű használatból eredő kopástól eltekintve – a Bérlet
időtartama alatt megőrizni. Bérlő az átvett vagyontárgyak állagát köteles jó gazda gondosságával megőrizni és a
szerződés lejártával azt megőrizve visszaszolgáltatni. Az átadott vagyonnal kapcsolatos pótlási kötelezettség a
Bérlőt terheli.
7. Bérlő köteles az állagmegóváshoz szükséges kisebb munkálatokat saját költségén elvégezni. Bérlő az olyan
munkálatok szükségességéről, amelyek elvégzése a Bérbeadó kötelezettsége, köteles a Bérbeadót haladéktalanul
értesíteni. Az értesítés elmulasztásából eredő károkért a Bérlő felelősséggel tartozik.
8. Bérlő a Bérleményben a Bérlemény állagát érintő átalakítási, bontási vagy építési munkálatokat kizárólag a
Bérbeadó előzetes írásbeli engedélyével végezhet. Az ilyen munkálatokhoz szükséges hatósági engedélyek
beszerzése Bérlő feladata és költsége.
9. Bérbeadó jogosult a hozzájárulást megtagadni, ha a megvalósítani kívánt beruházás jogszabályba vagy a jelen
szerződés rendelkezéseibe ütközik, illetve, ha az a Bérbeadó érdekeit egyébként sérti vagy azzal ellentétes.
10. A Bérlő korlátlan és teljes felelősséggel tartozik az általa, a Bérlemény használata során okozott károkért, és
viseli azok jogkövetkezményeit.
11. A Bérlő kötelezettséget vállal arra, hogy a képviselő személyében vagy az adataiban bekövetkező változás
esetén 30 napon belül a másik felet írásban értesíti.
12. Bérlő tudomásul veszi, hogy a bérleti jogviszony időtartama alatt a Bérbeadó 30 napos előre történő írásos
bejelentés alapján igényt tarthat a bérlemény használatára. Bérlő a bejelentést követően jelen szerződés 6.7.
pontjában leírtak szerint köteles visszaadni a bérleményt.
5. A szerződés hatálya, módosítása
1. Jelen szerződést felek 2020. november 1. napjától határozatlan időtartamra kötik meg.
2. Jelen szerződés érvényesen csak a Felek közös írásbeli megállapodásával módosítható.
6. A szerződés megszűnése
1. Megszűnik a szerződés:
- valamelyik fél jogutód nélküli megszűnésével;
- a Bérlemény megsemmisülésével, avagy állagának olyan mértékű romlása esetén, hogy a rendeltetésszerű
használatra alkalmassá már nem tehető;
- jogerős bírósági vagy hatósági határozat alapján;
- felmondással;
- a jelen szerződésben meghatározott egyéb esetekben.
2. Felek a szerződést közös megegyezéssel bármikor megszüntethetik.
3. Felek a szerződést 30 napos határidővel írásban, indoklás nélkül felmondhatják, mely eltelte után a szerződés
tárgyhónap utolsó napjával szűnik meg.
4. Felek a szerződést, a másik fél szerződésszegése esetén írásban, azonnali hatállyal mondhatják fel, a másik
félhez intézett indokolt nyilatkozatukkal.
5. Szerződésszegés különösen – de nem kizárólagosan:
- a bérleti díj fizetésének elmulasztása;
- a Bérlemény nem rendeltetésszerű használata;
62

- a Bérlemény állagának rongálása;
- a jelen szerződésben meghatározottól eltérő tevékenység folytatása;
- a Bérlemény albérletbe vagy használatba adása a Bérbeadó engedélye nélkül;
- a Bérlemény állagát érintő munkálatok elvégzése a Bérbeadó engedélye nélkül;
- a környezetvédelmi szabályok megszegése;
- a szerződés megkötését követően beállott körülmény folytán már nem minősül átlátható szervezetnek.
6. A bérleti díj megfizetésének elmulasztása esetén a Bérbeadó köteles a Bérlőt felhívni a díjfizetés teljesítésére.
Amennyiben a Bérlő a díjfizetési kötelezettségének a felszólítást követő 8 napon belül sem tesz eleget, Bérbeadó a
8 nap eredménytelen leteltét követően jogosult az azonnali hatályú felmondási jogát gyakorolni.
7. Bérlő a szerződés megszűnésekor köteles a Bérleményt 15 napon belül elhagyni, azt a rendeltetésszerű
használatra alkalmas állapotban Bérbeadó részére visszaadni.
8. Amennyiben a Bérlő a szerződés megszűnése esetén a Bérleményt a jelen szerződésben előírt időben nem
hagyja el, úgy a jogcím nélküli használat időtartamára a bérleti díj kétszeresével megegyező mértékű – időarányos használati díjtat köteles a Bérbeadó részére megfizetni.
7. Egyéb rendelkezések
1. A jelen szerződés körében kapcsolattartó személyek:
Bérbeadó részéről
Név:
Cím:
Telefon:
Mobil:
E-mail:

Csényi István
5500 Gyomaendrőd, Selyem út 124.
66 581-232
06 20 386 4464
csenyi@gyomaendrod.hu

Bérlő részéről
Név:
Cím:
Mobil:
E-mail:

Gugolya Jánosné
5500 Gyomaendrőd, Hősök útja 56.
06-70/419 9252
mkh1@upcmail.hu

2. Felek törekednek a jelen szerződésből fakadó vitás kérdések békés rendezésére. Amennyiben a tárgyalás nem
vezetett eredményre Felek mindennemű Jogvita eldöntésére alávetik magukat a Bérbeadó székhelye szerint
illetékes és hatáskörrel rendelkező bíróság ítéletének.
3. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. tv., és a
lakások és helyiségek bérletéről szóló 1993. évi LXXVIII. tv. rendelkezései az irányadóak.
4. Felek a 2017. december 31. napjával a Gyomaendrőd, Hősök útja 56. szám alatt található „Vállalkozók Háza”
épületében lévő kettő irodahelyiség használatára kötött megállapodást 2020. október 31. napjával hatályon kívül
helyezik.
5. Jelen szerződés 4 példányban készült, amelyből a feleket 2-2 példány illeti meg.
6. Felek a jelen szerződést átolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag
írják alá.
Gyomaendrőd, 2020 ….
……………………………………………………
Gyomaendrőd Város Önkormányzata
képviseletében
Toldi Balázs polgármester
Bérbeadó

Jogilag ellenjegyzem:

……………………………………………………
Mozgáskorlátozottak és Hadirokkantak
Gyomaendrődi Egyesülete
képviseletében
Gugolya Jánosné elnök
Bérlő

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

……………………………..
Szilágyi Bácsi Gabriella
pénzügyi osztályvezető

Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő – testülete felhatalmazza Toldi Balázs polgármestert a
szükséges jognyilatkozatok megtételére és aláírására.
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
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22. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
2020. augusztus 17-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező bizottság:

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

Tisztelt Képviselő-testület!
A Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. (továbbiakban: NIF Zrt.) megbízásából a BÉKÉS-2012. Konzorcium végezte
korábban a Gyoma-Murony vasútvonal rekonstrukcióját. Gyomán a rekonstrukcióval érintett szelvények közötti
útszakasz végleges forgalomba helyezése megtörtént.
A NIF Zrt. a Gyoma-Murony vasútvonal rendezése, Gyoma terelőút tárgyában megküldte a 3735/6, 3735/7, 3735/11
hrsz.-ú ingatlanok megosztásáról készült levizsgált és záradékolt vázrajzokat további intézkedések megtételéhez.
Az OMW üzemanyagkút szomszédságában a rekonstrukciós munkák megkezdése előtt a közúti forgalom
biztosítása érdekében a 3735/6, 3735/7 és 3735/11 hrsz.-ú ingatlanok területrészeit magába foglalóan útépítés
történt a mellékelt változási vázrajzon feltüntetett módon. A vázrajzon látható területmódosítások érintik a Gyoma Tej
Kft. tulajdonában lévő 3735/6 és 7 hrsz.-ú ingatlanokat. Ezek a módosítások egyeztetve lettek a Gyoma Tej Kft.-vel.
Az útépítés ingatlan-nyilvántartásban történő átvezetéséhez szükséges a változási vázrajz, valamint a
területrendezésről készített okírat benyújtása a földhivatalhoz.
A változások az alábbiakban foglalhatók össze.
1. Az újonnan létrejövő, az útszakaszt lefedő 3735/14 hrsz.-ú ingatlanhoz Gyomaendrőd Város Önkormányzata a
3735/11 hrsz.-ú ingatlanból átvezetésre kerül 3280 m2 területet, illetve a Gyoma Tej Kft. 3537/6 és 3537/7 hrsz.-ú
ingatlanjaiból átad 280 m2 területet. A 3735/14 hrsz.-ú ingatlan Gyomaendrőd Város Önkormányzat tulajdonába
kerül.
2.
Az önkormányzati 3735/11 hrsz.-ú ingatlanból két önálló vagyonelem jön létre, a 3735/12 hrsz.-ú beépítetlen
terület és a 3735/15 hrsz-ú mocsár megnevezésű ingatlan.
3. A Gyoma Tej Kft. 3537/6 és 3537/7 hrsz.-ú ingatlanjaiból létrejön a 3735/13 hrsz.-ú beépítetlen terület.
Az önkormányzati 3537/11 hrsz.-ú kivett, mocsár megnevezésű 1,7317 ha területű ingatlan a kizárólagos
törzsvagyon részét képezi, amely forgalomképtelen.
Az érintett területek megosztásával újonnan létrejött 3735/14 hrsz.-ú, kivett, beépítetlen terület megnevezésű 3560
m2 területű ingatlant javaslom az önkormányzati törzsvagyonba besorolni a forgalomképtelen vagyonelemek
kategóriájába. Az ingatlan útként funkcionál, amely az OMW üzemanyagkút megközelítését is biztosítja.
A Gyoma Tej Kft.-vel egyeztetés történt, melynek eredményeképpen a társaság a 280 m2 területet térítésmentesen
átadja Gyomaendrőd Város Önkormányzatának.
Kérem a Képviselő-testülettől az előterjesztés megtárgyalását és a döntési javaslat elfogadását.
Döntéshozói vélemények
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
Döntési javaslat
"Telekhatárrendezés"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Önkormányzati vagyoni ügyek
A Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a „Gyoma-Murony vasútvonal rekonstrukciója”
megvalósítását követően az újonnan létrejött 3735/14 hrsz.-ú kivett, beépítetlen terület megnevezésű, 3560 m2
területű ingatlan vagyonrendezése érdekében a Békés Megyei Kormányhivatal Gyomaendrődi Járási Hivatal
Földhivatali Osztály 142/2019 számon záradékolt 3735/6, 3536/7 és 3735/11 helyrajzi számú földrészletek
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megosztásáról készített változási vázrajzon feltüntetett területváltozásokat jóváhagyja.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az érintett területek megosztásával újonnan létrejött
3735/14 hrsz.-ú, kivett, beépítetlen terület megnevezésű 3560 m2 területű ingatlant az önkormányzati törzsvagyonba
sorolja be a forgalomképtelen vagyonelemek kategóriájába.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Gyoma Tej Kft. változási vázrajz szerint rögzített
összesen 280 m2 terület térítésmentes átadását elfogadja.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a változási vázrajz
adatainak ingatlan-nyilvántartásba bejegyeztetéséhez szükséges jognyilatkozatok megtételére.
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
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23. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
2020. augusztus 17-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:

Járdafelújítási pályázatok
Pardi László osztályvezető
Toldi Balázs polgármester

Tisztelt Bizottság!
2020-ban ismételten meghirdetésre került a lakossági járda felújítási pályázat. A legutóbbi Bizottsági ülés óta a lenti
táblázatban bemutatott pályázatok érkeztek be.
Építési helyszín

Szélesség
(m)

Gyomaendrőd,
Nagy
1
Sándor utca 11.
Gyomandrőd,
Nagy
1
Sándor utca 10/1.
Gyomaendrőd,
1
Keresztúri utca 12
Gyomaendrőd,
Kőrösi
1
Csoma Sándor utca 13.
Gyomaendrőd,
1,4
Köztársaság u. 11.

Homokos
Pályázati
Hosszúság (m) kavics
igény Cement igény (q)
(iktatószám)
(m3)
25

5

7,5

IV.358-51/2020

15

3

4,5

IV.358-52/2020

10

2

3

IV.358-50/2020

15

3

4,5

IV.358-54/2020

15

4,2

6,3

IV358-55/2020

azonosító

A benyújtott pályázatok a Városüzemeltetési osztályon megtekinthetőek. A Városüzemeltetési osztály a pályázati
helyszíneket megtekintette és a csatolt mellékletben lévő fotódokumentációt készítette.
A benyújtott pályázatok formai és tartalmi szempontból megfelelőek. A pályázatban szereplő járdaszakaszok közül 4
közcélt szolgálnak és felújításra szorulnak.
A Gyomaendrőd, Keresztúri utca 12. szám előtti járdaszakasz közvetlenül a lakóingatlanhoz vezető járda, így az a
pályázati konstrukció miatt nem támogatható.
A Gyomaendrőd, Köztársaság u. 11. szám előtti járdaszakasz felújítási pályázata korábban elutasításra került, mivel
az ingatlan előtti csapadékvíz elvezet nincs megoldva és a jelenlegi járda szintje alacsonyabb, mint az aszfalt út.
Egyeztettünk a tulajdonossal és a járdaszint megemelésével a csapadékvíz elvezethető az épület falától, így a
pályázat már támogatható.
A pályázatok elbírálása a Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság hatáskörébe tartozik, ezért
kérem a Bizottságot az előterjesztés megtárgyalására.
1. döntési javaslat
"IV.358-51/2019 iktatószámú pályázat"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Építési, beruházási ügyek
A Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzata Képviselő-testületének Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági
Bizottsága a IV.358-51/2019 iktatószámú pályázatot érvényesnek és eredményesnek nyilvánítja és a
megvalósításhoz 5 m3 homokos kavicsot és 7,5 q cementet biztosít.
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
Felelős: Toldi Balázs
Hivatali felelős: Pardi László
2. döntési javaslat
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"IV.358-52/2020 iktatószámú pályázat"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Építési, beruházási ügyek
A Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzata Képviselő-testületének Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági
Bizottsága a IV.358-52/2020 iktatószámú pályázatot érvényesnek és eredményesnek nyilvánítja és a
megvalósításhoz 3 m3 homokos kavicsot és 4,5 q cementet biztosít.
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
Felelős: Toldi Balázs
Hivatali felelős: Pardi László
3. döntési javaslat
" IV.358-50/2020 iktatószámú pályázat"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Építési, beruházási ügyek
A Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzata Képviselő-testületének Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági
Bizottsága a IV.358-50/202020 iktatószámú pályázatot érvénytelennek nyilvánítja, mivel a pályázatban szereplő
járdaszakasz nem közcélú.
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
Felelős: Toldi Balázs
Hivatali felelős: Pardi László
4. döntési javaslat
"IV.358-54/2020 iktatószámú pályázat"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Építési, beruházási ügyek
A Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, titkos
szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzata Képviselő-testületének Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági
Bizottsága a IV.358-54/2020 iktatószámú pályázatot érvényesnek és eredményesnek nyilvánítja és a
megvalósításhoz 3 m3 homokos kavicsot és 4,5 q cementet biztosít.
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
Felelős: Toldi Balázs
Hivatali felelős: Pardi László
5. döntési javaslat
"IV.358-55/2020 iktatószámú pályázat"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Építési, beruházási ügyek
A Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzata Képviselő-testületének Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági
Bizottsága a IV.358-55/2020 iktatószámú pályázatot érvényesnek és eredményesnek nyilvánítja és a
megvalósításhoz 4,2 m3 homokos kavicsot és 6,3 q cementet biztosít.
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
Felelős: Toldi Balázs
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Hivatali felelős: Pardi László
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Keresztúri utca 12.

Nagy Sándor u. 10/1.

Nagy Sándor u. 11.

Köztársaság u. 11.

Kőrösi Csoma Sándor 13.

BEJELENTÉS
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
Tárgy:

Bejelentések
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