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1. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület
2021. október 28-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező bizottság:

Békés-Medical Egészségügyi Szolgáltató Kft. beszámolója a 2020. évben
végzett ügyeleti tevékenységről
Keresztesné Jáksó Éva osztályvezető
Toldi Balázs polgármester
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság

Gyomaendrőd Város Önkormányzata az orvosi ügyelet működtetésére 2019. július 1. napján újabb szerződést
kötött a Békés-Medical Egészségügyi Szolgáltató Kft.-vel (továbbiakban: Szolgáltató) határozott időtartamra azzal,
hogy a szolgáltató az ügyeletet az Önkormányzat által kiírt eredményes közbeszerzési eljárás során megkötésre
kerülő szerződés hatályba lépéséig köteles ellátni.
A szerződés 4. e) pontja értelmében a Szolgáltató köteles minden tárgyévről a tárgyévet követően írásbeli
beszámolót készíteni az ügyeleti szolgáltatás teljesítéséről. A Szolgáltató képviselője, Dr. Rus János ügyvezető
megküldte a központi orvosi ügyelet munkájáról szóló beszámolót.
Az Ügyrendi Bizottság több alkalommal tárgyalta az előterjesztés és a beszámoló kiegészítését kérte a
Szolgáltatótól. Dr. Rus János 2021. október 13. napján megküldte a kiegészített beszámolót, melyet jelen
előterjesztéssel ismét tárgyalásra javaslunk.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testülettől az előterjesztés megtárgyalását és a határozati javaslat elfogadását.
Döntéshozói vélemények
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi
Bizottság

A Bizottság javasolja a beszámoló
elfogadását.

Döntési javaslat
"Ügyeleti beszámoló elfogadása"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Egészségügy
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja Dr. Rus János, a Békés-Medical
Egészségügyi Szolgáltató Kft. ügyvezetőjének az orvosi ügyelet 2020. évi munkájáról készített beszámolóját.
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
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2. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület
2021. október 28-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező bizottság:

Városi Egészségügyi Intézmény 2020. évben végzett tevékenységéről
készített beszámoló
Keresztesné Jáksó Éva osztályvezető, Dr. Magyar Hajnalka önkormányzati
intézmény vezető
Toldi Balázs polgármester
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete beszámolási kötelezettséget írt elő a Városi Egészségügyi Intézmény
számára, melyet minden évben a márciusi testületi ülésre készít el az intézmény vezetője. A veszélyhelyzet
elrendelése miatt a képviselő-testület márciusi ülése elmaradt, az intézményi beszámoló megtárgyalására jelen
előterjesztéssel kerül sor.
A Képviselő-testület 535/2010. (XII.23. ) Gye. Kt. határozatában meghatározta a beszámoló tartalmi elemeit, melyre
tekintettel készült el az intézmény beszámolója.
A Képviselő-testület az alábbi szempontokat határozta meg:
1. Az adott év költségvetési főösszegeinek bemutatása
2. Szolgáltatás, gazdálkodás
2.1. A szervezetben bekövetkezett változások – alapítói okirat, szervezeti és működési szabályzat változásai,
módosításai
2.2. Területi ellátási kötelezettség bemutatása az egészségügyi szakellátás és gondozás, védőnői szolgálat, iskolaés ifjúság-egészségügyi ellátás, háziorvosi praxis működtetése körében kiemelve az adott évben bekövetkezett
változásokat és annak költségvetési és finanszírozási hatásait
2.3. A szakrendelések teljesítmény vizsgálata
2.4. Pénzmaradvány felhasználás
3. Személyi és tárgyi feltételek alakulása szakfeladatokra lebontva, az egészségügyi gondnoksághoz tartozó
alkalmazottak köre, foglalkoztatási jogviszony, szakmai végzettség bemutatása, közalkalmazotti, közreműködői,
szabadfoglalkozású státuszok megnevezése, óraszámok megjelölésével
4. Megvalósult fejlesztések
5. Az intézmény szakmai és gazdasági munkájának
6. Benyújtott pályázatok
7. Kapcsolatrendszer, társadalmi elismertség
8. Tervek
Az intézményi beszámolót előzetesen véleményeztetni kell az alkalmazotti közösséggel."
A beszámoló az előterjesztés mellékletét képezi.
A a szakmai vezető testület elnökének véleménye az előterjesztés mellékletét képezi.
Kérem a Képviselő-testületet szíveskedjen a beszámolót megvitatni és azt a döntési javaslat szerint elfogadni.
Döntéshozói vélemények
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi
Bizottság

A Bizottság javasolja a beszámoló
elfogadását.

Döntési javaslat
"Városi Egészségügyi Intézmény 2020. évben végzett tevékenységéről készített beszámoló elfogadása"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Intézményirányítás
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az 535/2010. (XII. 23.) Gye. Kt. határozata alapján a
Városi Egészségügyi Intézmény 2020. évi tevékenységéről szóló beszámolót az „Egészségügyi Beszámoló 2020.”
megnevezésű dokumentum szerint elfogadja.
Határidők, felelősök:
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Határidő: azonnal
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BEVEZETŐ
A bevezetőben a Városi Egészségügyi Intézmény 2020. évi szakmai munkáját és gazdálkodását,
valamint ezeket befolyásoló tényezőket mutatom be.
A szervezetben 2020-ban apró változások történtek. Minden rendelés maximális vagy bőven
afölötti kihasználtsággal működött.
Az Intézmény fő profilja járóbeteg ellátás, de mellette a védőnői ellátás, az iskola és ifjúság
egészségügyi ellátás, betöltetlen alapellátási praxis és a betöltetlen fogászati alapellátási
körzetek működtetése is a Városi Egészségügyi Intézményhez tartozik.
A fogorvosi alapellátásban történt változás, Dr. Pap Péter csatlakozott a városi ellátáshoz,
először helyettesítő fogorvosként, majd a 3. számú fogorvosi praxisjogát szerezte meg és azóta
ennek a praxisnak az ellátását végzi.
Dr. Török Anna nyugdíjba vonulásával a 2.számú praxis megüresedett melynek ellátását Dr.
Kerekes Attila látja el tartós helyettesítéssel, és a Városi Egészségügyi Intézmény működteti.
Az alapellátásban 2020-ban egy üres háziorvosi praxis működött. A tartós helyettesítést ebben a
praxisban Dr. Petrikó Attila (6.körzet) látja el, és a Városi Egészségügyi Intézmény működteti.
A Városi Egészségügyi Intézmény védőnői hálózatánál is történtek személyi változások az elmúlt
évben, Lánczi Tímea gyermekvállalása miatt a körzetének ellátását tartós helyettesítéssel
oldottuk meg. Helyettesítők: Kocsis Andrea és Futaki Adrienn.
Védőnőink továbbra is részt vesznek szűrőprogramokban, a Kábítószer Egyeztető Fórum
munkájában, valamint a Covid kapcsán a lakossági kommunikációban is részt vettek.
Lelkes fiatal védőnőink a munkájuk mellett nagyon sok egészségnevelő programban vesznek
részt. Tanfolyamokat szerveznek a szülőknek. Cikkeket írnak az ingyenes újságba. Facebook
oldalt hoztak létre, ezen hasznos információkat osztanak meg.
Rávai Béla mentőállomás vezetővel az anyukák számára gyermek újraélesztési tanfolyamokat és
gyakorlati fantomos oktatást szerveznek Endrődön és Gyomán egyaránt.
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Az Önkormányzat, illetőleg a Városi Egészségügyi Intézmény a laboratóriumi szolgáltatások
hozzáférhetőségének javítása céljából „piaci alapú” megállapodást kötött (2016.februártól)a
Szarvasi Szakorvosi Kft Laboratóriumát működtető szolgáltatóval.
A labor várólisták öt napon belül tartása óriási anyagi terhet jelent az Intézmény számára. A
TVK feletti rész kiegészítő költsége havi 350-800 ezer forint.
A kiegészítő laboratóriumiköltségek a Városi Egészségügyi Intézmény költségeit terhelik.
A Covid kapcsán a megszigorított előjegyzések hatására a havi kiegészítés ugyan átmenetileg
csökkent, de a 2021-es költségvetésben ez nagyon jelentős tényező lesz.
A laboratóriumban a minták kezelésének minőségbiztosítási szabályozása szigorúbb lett. E miatt
a mintákat több csőben kell eljuttatni a laboratóriumba, ez az éves csőfelhasználás mértékét
háromszorosára emelte. A kiegészítő költség és a csövek költsége miatt havi szinten közel 550
ezer forint plusz kiadással kell számolnunk. Ez a költség éves szinten 6,5 millió forint feletti
összeget jelent az Intézménynek.
Továbbra is hiszem, hogy a jól működő rendelőintézet alapja egy teljes városi összefogás és a
lakossági kommunikáció.
Az összefogás az alapellátás és szakellátás között, de az ügyeleti ellátás és a mentőszolgálat
között is rendkívül fontos.

Továbbra is fontosnak gondolom a Bizottságok és a Testület számára folyamatosan tájékoztatást
nyújtani az egészségügyi ellátás állapotáról.
Gyomaendrőd egészségügyi ellátásának javítása a legfontosabb az itt élő emberek szemszögéből
50 km távolságra a kórháztól elengedhetetlen egy jó szakmai színvonalú, a lehető legszélesebb
profillal működő rendelőintézet működése.
A rendelések nagy része a rossz finanszírozás miatt nem profitábilis. A kórháztól való távolság
miatt a TVK feletti teljesítést egyenlőre 2020-ban sem korlátoztuk.
Intézetünk rendelkezik pénzügyi maradvánnyal, de ennek mennyisége a 20 éve elmaradó
fejlesztések hiánya miatt egyre csökken.
Az elavult géppark folyamatos cserére szorul.
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2020.márciusától a Covid járvány hatására bevezetett eljárásrendek nagyon szigorú működési
szabályokat írtak elő az Intézmény számára.
A védekezéshez szükséges védőfelszerelést, fertőtlenítő szereket, kesztyűket, maszkokat csak
irreálisan magas áron tudtuk megvásárolni, hogy a biztonságos munkavégzés feltételeit
megteremtsük.
A márciusban elrendelt bezárás ellenére -ugyan nagyon szigorú feltételek mellett- de nyitva
tartottuk Intézményünket és fogadtuk a betegeket. Ezt a döntést amiatt hoztuk meg, hogy a
regionális kórház szakellátási tevékenysége teljesen leállt Békéscsabán és ezáltal a
Gyomaendrőd és vonzáskörzetének egészségügyi ellátása teljesen megbénult volna.
Ez a döntés bennünket igazolt, mert 6-8 hét múlva az összes többi Békés Megyében zárva tartó
rendelőintézet hozzánk hasonló módon kezdte újra indítani szakellátását.
Büszke vagyok arra, hogy a gyomaendrődi Rendelőintézetben folyamatos ellátás volt.
A dolgozóink betegsége miatt napi szinten kellett újra gondolni az ellátás szervezését.
A Covid miatt iszonyatos adminisztrációs kötelezettségeink voltak a hatóságok irányában, itt
folyamatosan a két főiskolás Kolléga segítségét is igénybe kellett venni, hogy sokszor az 1-2
napos határidővel kapott feladatot el tudjuk látni.

1. Az adott év költségvetési főösszegeinek bemutatása
Az intézmény működésével kapcsolatos bevételi és költségkategóriák bemutatása
a 2020.01.01. – 2020.12.31-ig terjedő időszakban:
adatok: E Ft.
Kiadási kategória

Eredeti
előirányzat

Módosított
előirányzat

Teljesítés

Személyi juttatások

91.715

106.056

99.631

Munkaadót terhelő járulékok

16.604

19.221

17.543

Dologi kiadások

101.151

139.896

123.908

Intézményi beruházási kiadások

20.000

28.096

27.578

Eredeti
előirányzat

Módosított
előirányzat

Teljesítés

Bevételi kategória
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TB pénzügyi alapjaitól működési célú
támogatásértékű bevétele

189.438

233.977

233.975

Intézményi saját bevételek

4.710

6.007

5.269

Előző évi maradvány igénybevétele

10.330

47.026

47.026

Önkormányzati működési célú támogatás

24.992

6.260

6.260

KIADÁSOK
Személyi juttatások, munkaadót terhelő járulékok
A 2020. évi költségvetés tervezésekor a költségvetési engedélyezett létszámkeretünk 24 fő volt.
Munkavállalóink közalkalmazotti besorolása a hatályos törvényeknek megfelelően történt,
figyelembe véve az év elején esedékes soros lépéseket.
2020. március hónapra az intézményben szakellátást végző orvosok (15 fő) részére a járványügyi
helyzetre tekintettel kockázati kiegészítésként egy egyszeri jellegű kifizetés történt mindösszesen
1.150 ezer forint összegben.
2020. júliusában az egészségügyi dolgozók részére, a veszélyhelyzetben végzett munkájuk
elismeréseként megtörtént az egyszeri bruttó 500 ezer Ft összegű juttatás kifizetése. Az
intézménynél ezen a jogcímen kifizetett juttatás járulékkal növelt összege 16.416 ezer Ft volt,
melynek forrását a NEAK biztosította.

Dologi kiadások
A kiadások tervezésénél törekedtünk az optimális és gazdaságos működés fenntartására.
•

Készletbeszerzésekre

(gyógyszer,

irodaszer,

szakmai

anyag,

számítástechnikai

alkatrész): 6.017 E Ft-ot költöttünk.
•

Szolgáltatások (telefon, internet, számítástechnikai szolgáltatás, bérleti díjak,
gázenergia, villamos-energia, vízdíj és csatornadíjak, karbantartási költségek, egyéb
üzemeltetési szolgáltatások, vállalkozó orvosoknak kifizetett díjak); a szolgáltatások
költségkategórián belül, mintegy 88 % a vásárolt közszolgáltatások értéke (101.836 E
Ft.), amely a vállalkozó orvosokkal és háziorvosokkal fennálló szerződések teljesítését
biztosítja. Szolgáltatásokra 110.946 E Ft-ot fizettünk ki.
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•

a különféle befizetések és egyéb dologi kiadások kategórián belül jelennek meg a belföldi
kiküldetés-, általános forgalmi adó-, adók díjak költségei 4.332 E Ft. értékben.

BEVÉTELEK
Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelőtől átvett működési célú pénzeszközök
Intézetünk a jelenleg hatályos 43/1999. (III 3.) Kormányrendelet finanszírozási szabályai szerint
határozta meg a NEAK-tól származó bevételeit.
A következő táblázatban összefoglaljuk, a 2020. évre realizálódott bevételeinket:
adatok: E Ft-ban
Megnevezés

2019.12.31-ig
realizálódott
bevétel (NEAK
visszaigazolás
alapján

2020.12.31-ig
realizálódott
bevétel (NEAK
visszaigazolás
alapján

Változás ( % )
2019. = 100 %

Háziorvosi szolgálat

12.795

12.401

97

Iskola egészségügyi
ellátás
Védőnői szolgálat

1.336

1.211

91

30.060

36.856

123

Járóbeteg szakellátás

168.812

165.821

98

Fogorvosi alapellátás

8.304

15.670

189

221.307

231.959

105

Összesen

A bevételek 2019. évhez viszonyított változásai az alábbiakban foglalhatók össze:
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•

A háziorvosi szolgálat, az iskola egészségügyi ellátás és a járóbetegszakellátás esetében
a NEAK finanszírozás közel azonos mértéket mutat.

•

A védőnői szolgálat esetében a finanszírozás növekedés abból adódik, hogy megtérítésre
került az intézmény részére a védőnői bérrendezéshez kapcsolódó plusz költség (2020.
január és november 1. napjával).

•

A fogorvosi alapellátás keretében feladatot ellátó Dr. Kerekes Attila mellett Dr. Pap
Péter is megkezdte praktizálását 2020. szeptember 1. napjával.

A következő táblázatban mutatjuk be, hogyan alakult a 2020-as finanszírozási évben az intézmény
számára megállapított Teljesítmény Volumen Korlát (továbbiakban TVK). A NEAK által
visszaigazolt adatok szerint 4.373.402 pontértékkel (7 %-kal) léptük túl a TVK keretünket.
Teljesítés hónapja

Intézményi előírt TVK Teljesített TVK Eltérés

Eltérés %-ban

2019.11.

5143556

7145478

2001922

138,92

2019.12.

5143556

5468148

324592

106,31

2020.01.

5143556

7386243

2242687

143,60

2020.02.

5143556

6821378

1677822

132,62

2020.03.

5143556

4770955

-372601

92,76

2020.04.

5143556

2316211 -2827345

45,03

2020.05.

5143556

3200404 -1943152

62,22

2020.06.

5143556

5911807

768251

114,94

2020.07.

5143556

4847689

-295867

94,25

2020.08.

5143556

5667479

523923

110,19

2020.09.

5143556

6840459

1696903

132,99

2020.10.

5143556

5719823

576267

111,20

Összesen:

61722672

66096074

4373402

107,09

A TVK-hoz viszonyított teljesítményeket szemlélteti az alábbi grafikon, melyen a járványhelyzet
miatti korlátozó intézkedések hatása figyelhető meg.
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Intézményi saját bevételek
•

Egészségügyi szolgáltatás ellenértéke (orvos-szakértői szakvélemény, háziorvos által
kért alkalmassági vizsgálat, egyéb térítésköteles ellátás) bevételi soron 363 E Ft.
teljesítés jelentkezett.

•

Államháztartáson belülre/kívülre továbbszámlázott szolgáltatásként 1.938 E Ft.
szerepel bevételeink között az önkormányzati épületekben működő fogorvosoknak és
háziorvosoknak (Dr. Pikó Béla u. 3. szám, Fő u. 3. szám) továbbszámlázott rezsidíjak
értéke.

•

Önkormányzati épület bérbeadásából származó bevétel 1.620 E Ft.

Önkormányzati működési támogatás
A 2020. évi – jóváhagyott – önkormányzati támogatásunk eredeti előirányzata 24.992. E Ft.
Az előirányzat tervek részletesen:
Védőnői feladatellátás kiegészítő támogatása:

4.492 E Ft.
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Képzett tartalék a háziorvosi, ügyeleti épületek kötelező
tulajdonosi karbantartási, felülvizsgálati költségeire:

500 E Ft.

Intézményi fejlesztéshez való hozzájárulás:

20.000 E Ft.

Összesen:

24.992 E Ft

A 2020. évben lehívott önkormányzati támogatásunk 6.260 E Ft. volt.

NEAK bevétel
6260; 2%

47026; 16%

Működési bevétel

5269; 2%

Önkormányzati támogatás

233975; 80%

Előző évi maradvány
igénybevétele

adatok: eFt.
Az alábbi diagram az intézmény bevételi kategóriáit mutatja be

2. Szolgáltatás, gazdálkodás
2.1. A szervezetben bekövetkezett változások – alapítói okirat, szervezeti és
működési szabályzat változásai, módosításai
Az intézmény Alapítói okirata 2020. évben egy alkalommal lett módosítva.
Az intézmény Szervezeti és Működési Szabályzatában 2020. évben nem történt változtatás.
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A beruházásokra közel 28 millió Ft-ot költött az intézmény előző évi maradványa terhére. 13,2
millió Ft értékben informatikai eszközök (Medika szoftver-hardver és egyéb kisértékű eszköz),
valamint 14,3 millió Ft összegben egyéb tárgyi eszköz (fül-orrgégészeti kezelőegység, klímák,
masszázságy, tonométer, motoros vizsgálóasztal, réslámpa, vizsgálólámpa, vákumterápiás
berendezés, laryngoscop, kezelőfej ultrahangkészülékhez, irodaszék és egyéb kisértékű eszköz)
beszerzése valósult meg.

3.Mi történt 2020-ban:.
1. Az irodai munkavégzést a Covid miatt csak nagyon nehezen tudtuk működtetni. Takács
Gabriella távozása nagyon nagy nehézséget jelentett a pénzügyi és a finanszírozási
szupport

gördülékeny

megszervezésében.

Köszönjük

az

átmeneti

nehézségek

megszervezésében Szilágyiné Bácsi Gabriella és Keresztesi Dóra segítségét.
2. A rendelések zavartalanul magas szakmai színvonalon, kiváló kollégákkal és
asszisztensekkel zajlanak. Maximálisra futtatott kapacitással működnek. 2020.júniustól
egyre türelmetlenebbé váltak betegeink, egyre több volt a konfliktus a megnövekedett
várólisták miatt. Az októberben bejelentett egészségügyi szolgálati jogviszony márciusi
bevezetése mind a dolgozóink, mind az orvosainak hangulatára rányomta a bélyegét.
Emberfeletti munka és szervezés volt a mögött, hogy ne veszítsük el dolgozóinkat.
3. Néhány kiemelkedő aktivitás a rendeléseken 2020-ban:
Új, korszerű, fókuszált fényű, nem melegedő műtéti lámpa került beszerzésre a
sebészetre.
4. Fül-orr gégészeti kezelőegységgel gyarapodott Intézményünk, ezt a modern készüléket
száloptikás garat endoszkóppal egészítettük ki. Így már a fül-orr- gégészeti
eszközparkunk méltóan megállja a helyét.
5. Teljes számítógéprendszer fejlesztést hajtottunk végre, melyet a NEAK-tól kapott extra
finanszírozásból fedeztünk.
Röntgenkészülék

Ez a fejlesztés az alapja egy későbbi digitális

beszerzésének

és

az

ehhez

kapcsolódó

digitális

archiváló

működtetésének.
Erre a fejlesztésre amiatt volt szükség, hogy a rendkívül korszerűtlen és a GDPR
szempontjából

sem

biztonságos

informatikai

rendszerünk

teljes

mértékben

megújulhasson. A teljes informatikai rendszerünk -beleértve számítógépjeink,
monitorjaink, nyomtatóink, szerverhálózatunk és ezzel párhuzamosan a medicai
programunk is lecserélésre került. Korszerű folyamatos távfelügyeleti szolgáltatást
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vezettünk be a folyamatos és biztonságos betegellátás megszervezése és ellátása céljából.
Ezeknek a korszerű szervereknek a hűtésére klíma berendezést kellett felszerelnünk a
szerver helyiségbe.
6.

A belgyógyászatra új ABPM készülékeket vásároltunk, ez a készülék elengedhetetlenül
fontos a pontos vérnyomás monitorozáshoz, mely mind a belgyógyász, mind a
háziorvosok munkáját segíti. Az ABPM használatát jól finanszírozza a szolgáltató,
ezekkel a vizsgálatokkal a belgyógyászati rendelés óriási veszteségét tudjuk csökkenteni.

7. A Covid időszakban március és szeptember között a szigorítások hatására csökkentek
várólistáink, de szeptembertől már nagyon nehezen tudtuk ellátni az óriási mennyiségű
beteget. Soha nem látott módon megnövekedtek várólistáink. Ennek oka volt, hogy még a
kórházak nem fogadták a betegeket és e miatt a többletbeteg igény is a szakellátásban
jelent meg.

2020-ban rendkívül sok negatív hatás érte valótlanul, intézetünket és doktorainak egyaránt
nevesítve a Gyomaendrődi Tükör című blogon. Ezek méltatlan, rendkívül pusztító és jogilag is
aggályos irományok voltak. Egy esetben sem történt hivatalos megkeresés panaszbejelentés sem,
de Intézetünket valótlanul vádoló helyreigazítás sem. Igyekszünk mindenkit a leggyorsabban
ellátni, de a rendeléseinknek napi korlátjai vannak. ezen rágalomhadjáratnak komoly veszélyei
vannak a doktoraink megtartásában. Problémakezelésre nem ez a megfelelő fórum. Jogi
lépéseket még nem tettünk ezekkel kapcsolatban.
A Covid járvány során a hatóságok egy váróban tartózkodó betegek számát öt főben
maximalizálta, de mi ezt a számot 12 és 15 főre emeltük, azonban így is az e fölötti betegek
udvaron történő várakozása miatt napi szintű konfliktusaink voltak.
8. EESZT
A rendszer Intézményünkben tökéletesen működik, a rendszer működését célzó frissítések
kezelésére az új számítógépes hálózatunk már teljesen

alkalmas. A beállítási problémák

kezelésére a programot napi szinten használó asszisztenseink is jogosultságot kaptak. A rendszer
használata során az ÁEEK-tól kapott visszajelzések kezelését Megyeri Zoltánné végzi.
Felkészítettük a számítógépes rendszert az E-beutaló esetleges bevezetésének lehetőségére.
9. A portfóliónk bővítése céljából továbbra is extra vizsgálatot végeznek kollégáink melynek fő
célja a veszteséges rendelések költségeinek kompenzálása, valamint a gyomaendrődi lakosság
magas szintű ellátásának szolgálata. (24 órás vérnyomás monitorozás, látótér vizsgálat, Glisson
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therápia, hallásvizsgálatok, fekélygondozás, tüdőgyógyászati gondozás, terhes gondozás).
Ezeket a plusz bevételeket tudjuk fordítani a rövid várólista iránti igény teljesítésére.
10. Márciusig a kihelyezett dévaványai rendelések zavartalanul működtek, majd a lezárások
után minden rendelést a Covid miatt felfüggesztettünk.
11.Egyéb tevékenységek:
Intézeti honlap és facebook oldal jól működik.
Ezeken a felületeken tájékoztatjuk a lakosságot az elmaradó szakrendelésekről és az egyéb
Intézményünket érintő információkról.
A háziorvosok hosszabb szabadságát feltesszük ezekre az oldalakra és továbbítjuk az
Önkormányzat rendszergazdájának is.
A Covid időszakban részt vettünk az Intézményünk, valamint az önkormányzati dolgozók
fertőzésre gyanús eseteinek szűrésében. A tesztelések után a pozitív dolgozók azonnal kiemelésre
kerültek és így biztonságosabbá vált mind az önkormányzati, mind az egészségügyi munkavégzés
megszervezése. a legérzékenebb teszteket szereztük be erre, melyhez forrást az Önkormányzat
biztosított.
A tesztek elvégzéséhez szükséges helyiséget a 3.számú váróban alakítottuk ki, melyet teljes
egészében szeparáltunk az Intézmény helyiségeitől.

3.1. Területi ellátási kötelezettség bemutatása az egészségügyi szakellátás és
gondozás, védőnői szolgálat, iskola- és ifjúság-egészségügyi ellátás, háziorvosi
praxis működtetése körében kiemelve az adott évben bekövetkezett változásokat
és annak költségvetési és finanszírozási hatásait

Egészségügyi szakellátás és gondozás
A következő táblázat az intézet terület ellátási kötelezettségét mutatja be:

Szakma megnevezése

Ter.ell.köt.

Ter.ell.köt.

Belgyógyászat

Dévaványa

Gyomaendrőd Hunya

Csárdaszállás

Bőr-és nemibeteg-ellátás

Dévaványa

Gyomaendrőd Hunya

Csárdaszállás
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Ter.ell.köt. Ter.ell.köt.

Fizioterápia-gyógytorna

----

Gyomaendrőd Hunya

Fül - orr-gégegyógyászat

Dévaványa

Gyomaendrőd Hunya

----

Laboratóriumi diagnosztika

Dévaványa

Gyomaendrőd Hunya

----

Csárdaszállás

(csak gl.terh)
Neurológia

Dévaványa

Gyomaendrőd Hunya

Csárdaszállás

Röntgendiagnosztika

Dévaványa

Gyomaendrőd Hunya

Csárdaszállás

Sebészet

Dévaványa

Gyomaendrőd Hunya

Csárdaszállás

Szemészet

Dévaványa

Gyomaendrőd Hunya

Nőgyógyászat

Dévaványa

Gyomaendrőd Hunya

Csárdaszállás

Nőgyógyászati

ultrahang- Dévaványa

Gyomaendrőd Hunya

Csárdaszállás

Ortopédia

Dévaványa

Gyomaendrőd Hunya

Pszichiátria

Dévaványa

Gyomaendrőd Hunya

Csárdaszállás

Gyomaendrőd Hunya

Csárdaszállás

---

diagnosztika

Reumatológia

----

----

Tüdőgondozás

Dévaványa

Gyomaendrőd Hunya

Csárdaszállás

Tüdőgyógyászat

Dévaványa

Gyomaendrőd Hunya

Csárdaszállás

Ultrahang-diagnosztika

Dévaványa

Gyomaendrőd Hunya

Csárdaszállás

Urológia

Dévaványa

Gyomaendrőd Hunya

Csárdaszállás

Feladatok
•

Gyomaendrőd város közigazgatási területén: védőnői szolgálat, iskola- és
ifjúság-egészségügyi ellátás, háziorvosi, házi gyermekorvosi praxis működtetése
(az egészségügyi alapellátás területén jelentkező szakorvoshiány miatt az elmúlt
időszakban egy háziorvosi praxis betöltetlen. Ezt az intézmény működteti és az
ellátás továbbra is helyettesítéssel biztosított)

•

Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Dévaványa, Hunya közigazgatási területén:
egészségügyi szakellátás és gondozás

•

Gyomaendrőd és Hunya területén az egészségügyi szakellátás és gondozás
keretében az alábbi szakfeladatokat látjuk el: belgyógyászat, bőr- és nemibeteg
ellátás,

fizioterápia,

diagnosztika,

gyógytorna,

neurológia,

fül-orr-gégegyógyászat,

röntgendiagnosztika,
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sebészet,

laboratóriumi
szemészet,

nőgyógyászat, nőgyógyászati ultrahang-diagnosztika, ortopédia, pszichiátria,
reumatológia, tüdőgondozás, tüdőgyógyászat, ultrahang diagnosztika, urológia.
•

Csárdaszállás közigazgatási területén: belgyógyászat, bőr- és nemibeteg ellátás,
fizioterápia-gyógytorna,
sebészet,nőgyógyászat,

neurológia,

röntgen

nőgyógyászati-ultrahangdiagnosztika,

diagnosztika,
pszichiátria,

reumatológia, tüdőgondozás, tüdőgyógyászat, ultrahang-diagnosztika, urológia
•

Dévaványa közigazgatási területén: belgyógyászat, bőr- és nemibeteg ellátás, fülorr gégésze laboratóriumi diagnosztika (csak gl.terhelés). neurológia, röntgen
diagnosztika,

sebészet,

szemészet,

nőgyógyászat,

nőgyógyászati-

ultrahangdiagnosztika, ortopédia, pszichiátria, tüdőgondozás, tüdőgyógyászat,
ultrahang-diagnosztika, urológia
Mindegyik szakorvosi szolgáltatás jelenleg megfelel a törvényi elírás személyi és tárgyi minimum
feltételeinek.
Egyre inkább észrevesszük az Intézmény működésében mi is az országosan jellemző orvos, illetve
nővérhiányt, de ez még jelenleg részünkről kezelhető.
Területi ellátási kötelezettségünk létszámadatai:
(Forrás:Önkormányzatok 2020.01.01-i adatai)
Gyomaendrőd város lakosságszáma:

13.430

Dévaványa:

7.477

Hunya:

622

Csárdaszállás:

423
21.952 fő ellátásáért felel a szakrendelő.

Összesen:

3.2. A Városi Egészségügyi Intézmény engedélyezett óraszámai:
Heti szakorvosi órák Heti nem szakorvosi órák
Szakma megnevezése

száma

száma

Általános belgyógyászat

38

0

Általános sebészet

25

0

Általános szülészet-nőgyógyászat

34

0

Általános fül-orr-gégegyógyászat

20

0
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Általános szemészet

22

0

Általános bőr- és nemibeteg-ellátás

10

0

Általános neurológia

13

0

Ortopédia

8

0

Urológia

15

0

Reumatológia

12

0

Pszichiátria

12

0

Tüdőgyógyászat

20

0

Általános laboratóriumi diagnosztika 5

10

Általános röntgendiagnosztika

14

0

Ultrahangdiagnosztika

10

0

Nőgyógyászati ultrahangdiagnosztika 2

0

Fizioterápia

0

30

Gyógytorna

0

40

Tüdőgondozás

10

0

Összesen

270

80

A meglévő kapacitás optimális kihasználtsága kulcsfontosságú a magas színvonalú és hatékony
működtetés szempontjából. Az aktuálisan kihasználatlan kapacitások átcsoportosítással, illetve
további szakorvosok bevonásával leköthetők, ami tovább növelheti a hatékonyságot és
hatásosságát, azaz a betegelégedettséget.

3.3. A szakrendeléseket ellátó szakorvosok és szakasszisztensek bemutatása:
Szakrendelés

Belgyógyászat

Név

Dr. Szabó Dániel
Dr Borbély Mariann
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Foglalkoztatási
jogviszony és az
engedélyezett óraszám
2019.01.01-2020.12.31-ig
megbízási szerz. heti 12 óra

Személyes közreműködői
szerződéssel 2020.03.11től heti 8 óra
Dr. Bahl Attila

Személyes közreműködői
szerződéssel,
heti 25 óra

nőgyógyászati Dr. Mike Géza

Személyes közreműködői
szerződéssel,
heti 36 óra

Sebészet

Nőgyógyászat,
UH.

Fül-orr-gégegyógyászat

Dr. Halmai Zoltán
Dr Agoston Adrian
(2020.06.29-től)

Közreműk.szerződése
megszünt:06.11-én
heti 20 óra

Szemészet

Dr. Csillagh Sándor

Megbízási szerződéssel,
heti 22 óra

Bőrgyógyászat

Dr. Tóth Mariann
(2016. 04. 01-től)

Személyes közreműködői
szerződéssel,
heti 10 óra

Neurológia

Dr. Kiss Éva
(2016. 05. 01-től)

Személyes közreműködői
szerződéssel,
heti 13 óra

Ortopédia

Dr. Zahorán János

Személyes közreműködői
szerződéssel
két hetente 8 óra

Ortopédia

Dr.Szilágyi Annamária

Személyes közreműködői
szerződéssel,
két hetente 8 óra

Urológia

Dr. Rácz Oszkár

Személyes közreműködői
szerződéssel,
heti 15 óra

Reumatológia

Dr. Nagy-György Éva

Személyes közreműködői
szerződéssel,
heti 8 óra

Pszichiátria

Dr. Juhász Éva

Személyes közreműködői
szerződéssel,
heti 12 óra

Tüdőgyógyászat,

Dr. Szabó Ibolya

Megbízási szerződéssel,
heti 20 óra
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Tüdőgondozás

Dr. Szabó Ibolya

Megbízási szerződéssel,
heti 10 óra

Röntgenultrahangdiagnosztika

és Dr.Bitó Szilvia

Személyes közreműködői
szerződéssel
heti 10 óra

Röntgenultrahangdiagnosztika

és Dr. Kiss Egon

Személyes közreműködői
szerződéssel,
heti 14óra

Labordiagnosztika

dr. Hajzer Ildikó

Megbízási szerződéssel,
heti 5 óra

Labordiagnosztika

Megyeri Zoltánné

Közalkalmazott, heti 15
óra

Fizioterápia

Mészárosné Faragó Ágnes

Közalkalmazott, heti 30
óra

Gyógytorna

Botos Zsanett

Közalkalmazott, heti 40
óra

4. Várólista
Jogszabályi háttér

Az 1997 évi LXXXIII. törvény (továbbiakban: Ebtv.) 5/B §. m) bekezdése alapján: a
„betegfogadási lista”: az adott járóbeteg szakellátó intézményben – amennyiben a biztosított
egészségi állapota nem indokolja az azonnali ellátást – a betegellátás sorrendjét
szakrendelésenként, az ellátás igénybe vételének időpontjával meghatározó lista.”
Ebtv. 20. § (1). szerint: a finanszírozási szerződés szerinti ellátásra kötelezett szolgáltató
b) a járóbeteg-szakellátások elvégzését a külön jogszabály szerinti betegfogadási lista alapján
teljesíti,
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A biztosított az ellátásra, az intézményi várólistára, illetve a betegfogadási listára történő
felkerülés időpontja szerint jogosult.
Ettől az időponttól eltérni
-

az ellátás szakmai indokoltsága alapján,

-

az ellátás várható eredménye alapján,

-

az azonnali ellátásnak a biztosított állapota miatti indokoltsága esetén,

-

a biztosított hátrányára a biztosított kérése alapján lehet.

Az eltérés lehetőségének feltételeit és szabályait az egészségbiztosításért felelős miniszter
rendeletben határozza meg.

Szakrendelés

Óraszám

2019. dec.

2020. dec.

Belgyógyászat

38

26
Dévaványa 15

Sebészet

25

4

20
Dványán a
rendelés 04.01-től
szünetel(Covid)
3

Szülészet-nőgyógyászat

34

0

Fül-orr-gégegyógyászat

20

2

Szemészet

22

5
Dévaványa 4

Bőr- és nemibeteg-ellátás

10

16
Dévaványa 100

18

0
Dványán a
rendelés 04.01-től
szünetel
4
3
Dványán a
rendelés 04.01-től
szünetel
20
Dványán a
rendelés 04.01-től
szünetel

Neurológia

13

1
0

Ortopédia

8

14

14

Urológia

15

11

7

Reumatológia

12

10

6

Pszichiátria

12

12

12

Tüdőgyógyászat

20

16

14

Általános laboratóriumi
diagnosztika
Általános röntgendiagnosztika

5/10

3

6

14

10

3

Ultrahangdiagnosztika

10

12

10

Nőgyógyászati ultrahang
diagnosztika

2

0

0

Fizioterápia

30

0

0

Gyógytorna

40

0

0

Tüdőgondozás

10

3

3

Intézményünkben továbbra sem korlátozzuk a betegvizsgálatot (az általános tendencia ellenére).
A „várólista” csökkentésére lehetőséget adna, ha az előjegyzett páciensek a megadott
időpontban minden esetben megjelennének, vagy ha valamilyen okból ezt nem tehetik, értesítenék
intézetünket.
Az egészségügyi ellátás igénybevételével kapcsolatban sajnálatos módon még továbbra is
gyakran előfordul, hogy a páciens – előzetes jelzés nélkül - nem jelenik meg az előjegyzett
időpontban a szakrendelésen.
A gond ott kezdődik, amikor előre látható esetben sem történik meg az előjegyzett időpont
lemondása, hiszen ennek kézzelfogható hatásai vannak. Egyrészt romlik a szakrendelés
kapacitáskihasználtsága, aminek számottevő financiális következményei lehetnek, másrészt – és
ez a legfontosabb - a távolmaradó páciensek betegtársaik elől veszik el a helyet, feleslegesen
növelve a várakozási időt.
Az időpont lemondás fontosságát továbbra is minden bejelentkezés alkalmával hangsúlyozzuk, a
rendeléseken nem megjelenő pácienseket továbbra is telefonon felhívjuk, támogató segítségüket
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kérve, hogy legközelebb akadályoztatottság esetén a várólisták csökkentése érdekében mondják
le időpontjukat.
Kolléganőink áldozatos munkájának köszönhetően örömmel tapasztaljuk, hogy egyre többen
jelzik, ha nem tudnak eljönni az előjegyzett időpontban.
Az időpont lemondás esetén van lehetőségünk a várólistán szereplő betegek behívására.

5. Védőnői szolgálat
Telephelyek:

5500 Gyomaendrőd, Dr. Pikó Béla u. 3.
5502 Gyomaendrőd, Fő u. 2.

Védőnők:
Samu Istvánné Betkó Gyöngyi
Lánczi Tímea
Kocsis Andrea
Futaki Adrienn
Kéri Katalin
Bjelik Evelin
A védőnők az egészségügyi alapellátás részeként önállóan végzik hivatásukat, a hatályos
jogszabályok és a szakmai protokollok iránymutatásainak megfelelően.
Feladatai:
•

a nővédelem,

•

a várandós anyák gondozása,

•

a gyermekágyas anyák gondozása,

•

0-7 éves korú gyermekek gondozása,

•

a tanköteles gyermekek gondozása,

•

családgondozás.

A területi védőnők a legfontosabb életszakaszoknál -gyermekvárásnál, újszülött fogadásánál, a
gyermekek óvodába, iskolába menetelénél vannak jelen a család életében. a területi védőnők
látják el az óvodákban az egészségfejlesztési tevékenységet.
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Az iskolavédőnők az iskolai oktatásban résztvevők megelőző iskola-egészségügyi ellátásában
vesznek részt. Közreműködnek az előírt orvosi vizsgálatok, szűrővizsgálatok, védőoltások
szervezésében. elvégzik az általuk végezhető szűrővizsgálatokat.
Fontos feladatuk az egészségnevelés.
Mivel az ellátottak száma évről-évre csökkent –amely a finanszírozás alapja- az előző évben
végrehajtott körzetmódosításnak köszönhetően hatékonyabb és sikeresebb a védőnői körzetek
működtetése.
A védőnők szakmai felügyeletét a Békés Megyei Kormányhivatal Békéscsabai Járási Hivatala
Népegészségügyi Osztály illetékes vezető védőnője látja el.

Iskola- és ifjúság-egészségügyi ellátás
Telephelyek:
5500 Gyomaendrőd, Dr. Pikó Béla u. 3.
5500 Gyomaendrőd, Hősök útja 40.
5502 Gyomaendrőd, Fő u. 2.
Ez a feladat szorosan kapcsolódik a védőnői szolgálat tevékenységéhez. Az iskola- és ifjúság
egészségügyi ellátás keretében a védőnő feladata: alapszűrések, a gyermekek testi, szellemi
fejlődésük, valamint személyi higiéné ellenőrzése, elsősegélynyújtás, az orvosi vizsgálatok
előkészítése, a védőoltásokkal kapcsolatos szervezési, előkészítési feladatok, a krónikus betegek,
magatartási zavarokkal küzdők életvitelének segítése, az iskola higiénés ellenőrzésében való
részvétel, kapcsolattartás a szülőkkel, pályaválasztás segítése.
Védőnőink felvilágosító és tájékoztató előadásokat is szerveznek az Intézményünkben dolgozó
nőgyógyász és urológus szakorvosaink segítségével.
Az iskola- és ifjúság egészségügy orvosi feladatait dr. Fekécs Tünde,
dr. Katona Piroska és dr. Varga Géza gyermekorvosok látják el.
Változások a védőnői szolgálatnál:
2020.március 23-tól Lánczi Tímea gyermekvállalás miatt tartósan távol
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6. Háziorvosi szolgálat
A gyógyító-megelőző alapellátás keretében a háziorvos feladatkörébe tartozik különösen az
egészséges lakosság részére nyújtott tanácsadás és szűrés, a beteg vizsgálata, gyógykezelése,
egészségi állapotának ellenőrzése, orvosi rehabilitációja, illetve szükség esetén szakorvosi vagy
fekvőbeteg-gyógyintézeti vizsgálatra, gyógykezelésre való utalása.
A táblázat a körzetekre vonatkozó legfontosabb adatokat mutatja be
Körzet száma

Háziorvos neve

Lejelentett lakosságszám
( fő )

1-es számú háziorvosi körzet

Dr. Macsári Judit

3.367

2-es számú háziorvosi körzet

Dr. Schóber Ottó

1.192

3-as számú háziorvosi körzet

1.417
Dr Nagy Éva

4-es számú háziorvosi körzet

Dr. Kolozsvári Árpád

1.229

5-os számú háziorvosi körzet

Dr. Petrikó Attila

1.545

6-os számú háziorvosi körzet
(helyettesítéssel ellátva)

Dr. Petrikó Attila

1.415

7-as számú háziorvosi körzet

Dr. Magyar Hajnalka

1.504

Gyermekorvosi ellátás
•

a csecsemők és gyermekek gyógyító-megelőző alapellátása, beleértve a tanácsadást is,

•

az újszülöttek, a veszélyeztetett csecsemők és gyermekek szükség szerinti preventív
látogatása,

•

a gyermekintézményekbe történő felvétel előtti orvosi vizsgálat,

•

a gyermekről ötéves életkorában a külön jogszabály szerinti „fejlődési szint
megítéléséhez az iskolai felkészítés elősegítésére” megnevezésű orvosi adatlap kiállítása.

Városunkban tevékenykedő gyermekorvosok és a lejelentett lakosságszám
•

543 fő

Dr. Fekécs Tünde
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•

Dr. Katona Piroska

558 fő

•

Dr. Varga Géza

621 fő

Fogorvosi ellátás
A fogorvosi alapellátás keretében a fogorvos feladatai:
•

a fog- és szájbetegek alapellátás körébe tartozó vizsgálata, kezelése és gondozása,

•

a fogászati szűrővizsgálatok végzése,

•

a góckutatás,

•

a terhesek fogászati gondozása, és

•

a sürgősségi ellátás.

Városunkban – OEP finanszírozás keretében – vállalkozó fogorvosként működik, illetve
működött:
•

1.sz. körzet Dr. Kerekes Attila

4.392 fő

•

2. sz. Dr. Török Anna

4.393 fő

•

3.sz.körzet Dr. Kerekes Attila (helyettesített körzet 2020.08.31-től) 4.606 fő
Ezt a körzetet 2020.09.01-től Dr Pap Péter vállalkozásban vette át

Magánorvosi praxist 2 fogorvos működtet a városban: Dr Sabján László és Dr Sabján Nóra

7. A szakrendelések teljesítményvizsgálata
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A teljesítményelemzést a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő által visszaigazolt adatokból
készítettük el.

Intézményi összesített adatok

2020-ban a járóbeteg szakellátás keretében 54.707 esetet láttunk el, a beavatkozások száma
240.919 volt.

Az alábbiakban a 2019. és 2020. évi betegforgalmi mutatókat hasonlítjuk össze.
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0

2019
Esetszám

Beavatkozás

Az esetszám és a beavatkozásszám természetesen hatással van a teljesítményre és végső soron a
gazdálkodásra. Ugyanakkor jó indikátora a hatékonyságnak és hatásosságnak is.
Az esetszám a betegszámot, a beavatkozásszám a teljesítményt (teljesített pontokat) mutatja.

Szakrendelések teljesítmény adatai:
Szakrendelés

Esetszám
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Beavatkozások száma

Eltérés %-ban

Belgyógyászat
Sebészet
Nőgyógyászat
Fül-orr-gégészet
Szemészet
Bőrgyógyászat
Ideggyógyászat
Ortopédia
Urológia
Reumatológia
Pszichiátria
Pulmonológia
Gondozás
Labor
Rtg
UH
UH nőgyógyászat
Fizioterápia
Gyógytorna
Intézményi összesen

2019 2020 Eltérés %-ban 2019=100%
2019
2020 2019=100%
4952 3686
74
12646
9737
77
3183 2982
94
7675
7045
92
3999 3515
88
4653
4178
90
4208 2269
54
21567
9703
45
5389 4578
85
28408 24906
88
2345 1756
75
8864
6785
77
1314 1170
89
13289 10795
81
2131 1844
87
9547
8113
85
2617 2457
94
17372 16473
95
2712 1917
71
24563 14300
58
2263 2061
91
9855
9022
92
2537 2186
86
10813
9021
83
155
121
78
268
194
72
9743 8910
91
32036 29604
92
2408 2289
95
3474
3172
91
2212 2165
98
6794
6593
97
746 1326
178
1685
3076
183
6568 5104
78
17685 14023
79
5305 4371
82
68913 54179
79
64787 54707
84
300107 240919
80

7.1. Maradvány felhasználás
A maradvány igénybevételének összege 2020. évben 47,026 millió Ft. 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
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intézmény a működési kiadásainak finanszírozására, a fennmaradó 24,7 millió Ft-ot a
belgyógyászati szakrendelés strukturális átalakítására, a számítógépes rendszer cseréjére és az
eszközpark korszerűsítésére fordította.

8. Személyi és tárgyi feltételek alakulása
Az egészségügyi intézmény személyi-, és tárgyi minimumfeltételét a 60/2003.
(X.20.) ESzCsM rendelet szabályozza. Az intézet minden szakrendelése megfelel a
minimumfeltétel előírásainak, melyet a Békés Megyei Kormányhivatal Békéscsabai Járási
Hivatala Népegészségügyi Osztály folyamatosan ellenőriz. Az ellenőrzésekről az 5. pontban
számolunk be.

9. Megvalósult fejlesztések
Az elmúlt évben több a működést, a szakmai munkát segítő eszköz beszerzésére került sor, melyek
egy része a 60/2003. (X. 20.) EszCsM rendeletben meghatározott tárgyi minimumfeltételekben
előírt eszközök pótlását célozta. Az intézmény beruházási kiadásainak 2020. évi összege: 27.578
EFt.
Ebből az összegből az alábbi eszközök kerültek megvásárlásra:
•

PRICK allergia teszt a tüdőgyógyászatra

•

ABPM készülékekhez mandzsetták és táskák beszerzése

•

Sebészeti ollók, peánok, csipeszek, Wolkmann kanalak

•

egyéb, kis-értékű szakmai eszközök (vérnyomásmérő, mandzsetták, műtéthez használatos
eszközök)

•

klíma beszerzése a szerverek hűtéséhez és az irodába

•

fémeszközök, idegentestfogók, gégetükrök, fülcsipeszek, fültölcsérek beszerzése a fül-orr
gégészetre

•

betegvizsgáló szék a fül-orr gégészetre

•

orrendoszkóp berendezés beszerzése
26

•

Fül-orr gégészeti kezelőegység beszerzése 6,5 MFt összegben

•

Cosmogamma ultrahangos kezelőfej beszerzése a fizioterápiára

•

összecsukható betegágy beszerzése a gyógytornához

•

Philips printer nyomtató beszerzése az UH készülékhez

•

Főnix medicai program beszerzése minden számítógépes állomásra

•

Teljes számítógép rendszer cseréje

•

Nyomtatók cseréje

•

Szerver rendszerek cseréje

10. Az intézmény szakmai és gazdasági munkájának ellenőrzése
Az intézménynél a 2019-es gazdasági évben a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal tartott
ellenőrzést, melynek keretében vizsgálták az év végi kasszamaradvány szabályos felhasználását.
Az ellenőrzési jegyzőkönyv még nem érkezett meg intézményünkhöz.
Szakmai ellenőrzés:
Békés Megyei Kormányhivatal Békéscsabai Járási Hivatala Népegészségügyi Osztálya által
2020. évben intézetünkben végzett ellenőrzések.
•

2020. február 13. Területi védőnői szolgálatok felügyeleti ellenőrzése.
Tárgya: Halvaszületés és csecsemőhalálozás

esetének vizsgálata, szakfelügyeleti

ellenőrzése. (Gyomae., Fő út 2.)
Intézkedést igénylő hiányosságot nem tapasztaltak.
•

2020. február 13. Védőnői-helyszíni-szakmai felügyeleti ellenőrzés.
Tárgya: a IV. éves védőnői hallgató gyakorlata, személyes egyeztetés, szakmai
látogatás(Gyomae., Fő út 2.)
Intézkedést igénylő hiányosságot nem tapasztaltak.

Az Intézményünknél a Covid-19 járványra tekintettel több ellenőrzésre nem került sor.
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11. Benyújtott pályázatok
2020-ban nem volt pályázati lehetőség.

12. Kapcsolatrendszer, társadalmi elismertség
Intézetünk folyamatosan részt vesz a Covid járvánnyal kapcsolatos lakossági tájékoztatásban,
együttműködik a Kormányhivatallal az oltópont működtetésével.
KEF (Kábítószer Egyeztető Fórum) munkájában is szerepet vállalunk, védőnőinkkel és saját
magam is.
Együttműködünk a békéscsabai, a gyulai, valamint az Orosháza Városi Önkormányzat
Kórházával.
Az Országos Mentőszolgálat helyi szervezetével védőnőink újraélesztő tanfolyamokat szerveznek
az iskolákban, melyet idővel szeretnénk a nagyobb cégekre is kiterjeszteni.
A Jelző rendszer működésében is aktív szerepet vállalnak háziorvosaink, gyermekorvosaink,
védőnőink.
Ez a gyermekbántalmazások és egyéb veszélyeztető körülmények korai kiszűrését hivatott
szolgálni.
Védőnőink minden évben „Anyatejes világnapot” szerveznek az anyukák részére.

13. Tervek
A magas szakmai színvonalat nyújtó, de környezetében is tetszetős, vonzó rendelőintézet
megteremtése.
Ezt célzó intézkedések:
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-

Szakemberek megtartása és motiválása

-

Munkakörülmények javítása

-

Műszerezettségünk további korszerűsítése

-

Az iroda felújítása, festése és bútorzat cseréje

-

Munkafolyamatok optimalizálása

-

Rendelő nyílászárók mázolása, kiszolgáló helyiségek mázolása, festése

-

Bútorok folyamatos cseréje

-

WIWE készülék beszerzése

-

EKG készülékek beszerzése

-

Fiziotherapias gépek beszerzése

-

Kolposzkóp beszerzése a nőgyógyászatra

-

Digitális röntgenkészülék és digitális archiváló rendszer beszerzése

-

Látótér vizsgáló készülék beszerzése

-

Fül- orr gégészeti mosó kialakítása

-

Vérzések csillapításához használatos elektro kauter beszerzése a sebészetre

-

„Tegyünk együtt Gyomaendrőd egészségéért” egészség fejlesztő program folytatása

-

Dolgozói csapatépítő tréning szervezése

-

A tetőszerkezetünk palaborításának a cseréje az ilyen irányú pályázat esetén a szarufák
vizesedése miatt megfontolandó lenne

-

Gyomaendrőd, Fő út 3.szám alatt működő fogorvosi rendelőhöz kapcsolódó röntgen
helyiség kialakítása valamint fogászati röntgenkészülék beszerzése (ez működési
minimum feltétel)

-

Dr Pikó Béla úti rendelő várójában padok készíttetése

-

A Gyomaendrőd, Fő út 2.szám alatti védőnői tanácsadó tisztasági festése

-

Védőnői számítógépes állomások cseréje és „Stefánia” védőnői program beszerzése

A teljes gyomaendrődi egészségügyi ellátás összefogásának folytatása terveim között szerepel.
Ezt célozza továbbra is a kiterjesztett „Semmelweis nap”-i rendezvény is. Erre minden
egészségügyben dolgozó kollégánk meghívást kap, valamint a védőnők, a mentőszolgálat és
ügyeleti ellátás dolgozói is. Cél a kollégák közötti kommunikáció és az egy csapatba tartozás
erősítése.
Hiszek a csapatmunkában az ellátás minden szintjén és a szintek között is.
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Az iskolákban további újraélesztési tanfolyamok szervezése, és ezek nagyobb cégekre történő
kiterjesztése.
Urológiai rendelés rendszeres látogatásának folytatása fiúk részére, nőgyógyászati rendelés
látogatása lányoknak.
Anyajegy szűrés a bőrgyógyászaton.
Drogprevenció az iskolákban védőnőink vezetésével.
Gyomaendrőd, 2021. szeptember 28.

Dr. Magyar Hajnalka
igazgató
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AZ INTÉZMÉNY 2020. ÉVI EGÉSZSÉGÜGYI BESZÁMOLÓJÁT MEGISMERTEM

NÉV

ALÁÍRÁS

MEGJEGYZÉS

DR BAHL ATTILA………………………………………………………………………...
DR BITÓ SZILVIA……………………………………………………………………………
DR CSILLAGH SÁNDOR……………………………………………………………………..
DR AGOSTON ADRIAN………………………………………………………………………
DR KISS EGON……………………………………………………………………………….
DR KISS ÉVA…………………………………………………………………………………..
DR MIKE GÉZA………………………………………………………………………………..
DR RÁCZ OSZKÁR…………………………………………………………………………..
DR SZABÓ IBOLYA…………………………………………………………………………..
DR SZILÁGYI ANNAMÁRIA……………………………………………………………….
DR TÓTH MARIANN………………………………………………………………………….
DR ZAHORÁN JÁNOS………………………………………………………………………
DR NAGY-GYÖRGY ÉVA……………………………………………………………………
FAZEKAS MAGDOLNA………………………………………………………………………
GYEBNÁR SZILVIA………………………………………………………………………….
HUNYA PÉTERNÉ……………………………………………………………………………
KATONA LÁSZLÓNÉ…………………………………………………………………………
MEGYERI ZOLTÁNNÉ……………………………………………………………………….
MÉSZÁROSNÉ FARAGÓ ÁGNES……………………………………………………………
MÉSZÁROSNÉ SZERETŐ JUDIT…………………………………………………………….
MIKÓNÉ JANIGA ANGÉLA………………………………………………………………….
VÁRKONYINÉ SZABÓ ANGÉLA……………………………………………………………
SZŐKE SÁNDORNÉ…………………………………………………………………………
FÖLDESINÉ GÁL JUDIT……………………………………………………………………
KOCSIS ANDREA……………………………………………………………………………..
SAMU ISTVÁNNÉ…………………………………………………………………………….
EKE JUDIT……………………………………………………………………………………..
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SUHA BÉLA…………………………………………………………………………..
BOTOS ZSANETT……………………………………………………………………………..
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3. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület
2021. október 28-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező bizottság:

A szociális ellátások helyi szabályairól szóló 4/2015. (II. 26.) önkormányzati
rendelet módosítása
Keresztesné Jáksó Éva osztályvezető, Omiliákné Csikós Anikó
Toldi Balázs polgármester
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
A hivatal felülvizsgálta az önkormányzat által biztosított települési támogatások rendszerét és az alábbi esetekben
szükségesnek tartja a rendelet módosítását.
1.
A Képviselő-testület 2021. júniusában a rendkívüli települési támogatások jogosultsági feltételei közül az egy főre
eső jövedelmi határt 57.000.-Ft-ról 71.250.-Ft-ra emelte. Tüzelő támogatás esetén a jövedelmi határ továbbra is az
öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200 %-a (57.000,-Ft). Tekintettel arra, hogy a minimálbér, illetve
a nyugdíjak minden évben emelkednek így szükségesnek látjuk az egy főre jutó havi jövedelem felső határának
módosítását, hogy a támogatás célt érjen az arra rászorulók esetében. A módosítással az öregségi nyugdíj
mindenkori legkisebb összegének 250 %-a, azaz 71250,-Ft lenne az egy főre jutó jövedelem felső határa.
2.
Megfogalmazódott az az igény, hogy városunkban is bevezetésre kerüljön a gyermekek születéséhez kapcsolódó
önkormányzati támogatás. A hatályos szociális rendelet válsághelyzetre tekintettel tartalmazza a gyermek
fogadásának előkészítéséhez adható önkormányzati támogatást. Jelen előterjesztéssel bővítésre kerül ez a
támogatás, a jogosultsági feltételek lehetővé teszik, hogy a Gyomaendrődön állandó lakcímmel rendelkező családok
többsége igénybe vegye ezt a támogatást 2022. január 1. napjától.
A támogatás igényelhető minden olyan család esetében, ahol az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a
mindenkori nyugdíjminimum nyolcszorosát, jelenleg 228.000,-Ft-ot.
Az elmúlt éveket megvizsgálva évente 130 és 150 gyermek született városunkban, a támogatás összegét
gyermekenként 20.000,-Ft-ban javasoljuk megállapítani. Így évente maximum 3.000.000,-Ft többlet forrás szükséges
a kibővített támogatás biztosításához, melyet a központi költségvetés „A települési önkormányzatok szociális és
gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása” jogcíme biztosít.
Kérem a Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására és a rendelet megalkotására.

Előzetes hatásvizsgálat
1. A tervezett jogszabály társadalmi, gazdasági, költségvetési hatása:
Az Önkormányzat által kialakított települési támogatási rendszer a rendeletmódosítással a támogatható személyek
köre bővül. A rendeletmódosításnak egyéb gazdasági hatása nincs. A rendelet módosításához szükséges
többletforrást a központi költségvetés „A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb
támogatása” jogcíme biztosítja.
2. Környezeti és egészségi következményei:
Nem releváns.
3. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások:
A rendeletben foglaltak végrehajtásának az adminisztratív terheket befolyásoló hatása nincs.
4. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei:
A rendelet módosításával az önkormányzati szabályozás teljes mértékben megfelel a törvényi felhatalmazásnak és
szabályozásnak.
5. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek:
A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, tárgyi, szervezeti és pénzügyi feltételek az Önkormányzatnál
rendelkezésre állnak.
A szociális ellátások helyi szabályairól szóló 4/2015. (II. 26.)
önkormányzati rendelet módosításáról szóló
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…./2021. (

. .) önkormányzati rendelet

Általános indokolás
A helyi rendelet megalkotásának célja a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvénnyel
összhangban a szociálisan rászorult személyek és családok segítése érdekében a szociális ellátás feltételeinek
megteremtése, biztosítása.
Részletes indokolás

1. §
Új szakaszban kerültek szabályozásra a gyermek fogadásának előkészítéséhez igényelhető rendkívüli települési
támogatás jogosultsági feltételei.
2. §
A gyermek fogadásának előkészítéséhez igényelhető rendkívüli települési támogatást önkormányzatunk 2022.
január 1. napjától tágabb jogosultsági feltételekkel kívánja biztosítani a Gyomaendrődön állandó lakóhellyel
rendelkező családok számára.
3. §
Az egy főre jutó havi jövedelem mértékének növekedését a bérek, nyugdíjszerű ellátások növekedése indokolja. A
támogatás mértékének módosítása hozzáigazításra került az új egy főre jutó jövedelem mértékéhez.
4. §
A rendelet hatályba lépéséről rendelkezik.
Döntéshozói vélemények
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és
Esélyegyenlőségi Bizottság

A Bizottság javasolja a rendelet tervezet
elfogadását.

Döntési javaslat
""
Tervezett döntéstípus: rendelet
Tervezett ágazati besorolás: Rendelet alkotás, szabályozás
A Képviselő-testület a javaslatról minősített többséggel, nyílt szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzata Képviselő-testületének
…/2021. (…….) önkormányzati rendelete
a szociális ellátások helyi szabályairól szóló 4/2015. (II.26.) önkormányzati rendelet módosításáról
Gyomaendrőd Város Önkormányzata a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. III. törvény 132. §
(4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX.
törvény 13. § (1) bekezdés 8. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. §
A szociális ellátások helyi szabályairól szóló 4/2015. (II.26.) önkormányzati rendelet 3. § (7) bekezdése helyébe a
következő rendelkezés lép:
„(7) A válsághelyzetben lévő várandós anya gyermekének megtartásához nyújtható támogatáshoz az igényt a
területi védőnő, a nevelésbe vett gyermek családjával való kapcsolattartás elősegítése, illetve a gyermek családba
való visszakerülésének elősegítéséhez kapcsolódó kiadásokhoz nyújtható támogatáshoz az igényt a családgondozó
jelzése alapján lehet érvényesíteni.”
2. §
A szociális ellátások helyi szabályairól szóló 4/2015. (II.26.) önkormányzati rendelet a következő 3/A. §-sal egészül
ki:
„3/A. §
(1) A gyermek fogadásának előkészítéséhez rendkívüli települési támogatásban részesíthető az a személy,
a)
akinek családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb
összegének 800 %-át,
b)
a gyermek megszületése előtt legalább egy évvel és a kérelem benyújtásakor is rendelkezik Gyomaendrőd
város közigazgatási területén állandó bejelentett lakóhellyel, és életvitelszerűen ott tartózkodik,
c)
az újszülöttet saját háztartásában neveli, gondozza.
(2) A támogatás igénybevételére bármelyik szülő jogosult, a támogatás egy gyermek tekintetében egy alkalommal
állapítható meg. A támogatás összege gyermekenként 20.000,-Ft.
(3) A támogatás a gyermek születésétől számított három hónapon belül igényelhető.
(4) A támogatásra jogosult az az örökbefogadó szülő és - a személyes gondoskodás keretébe tartozó
gyermekvédelmi szakellátásban részesülő gyermek gyámja kivételével - a gyám is, amennyiben fenti feltételeknek
megfelel, és a támogatásra való jogosultságát az örökbefogadást engedélyező, vagy gyámrendelő határozattal
igazolja. Ebben az esetben a kérelem a gyámságról és az örökbefogadásról szóló döntés véglegessé válásától
számított 3 hónapon belül, de legfeljebb a gyermek 1 éves korának betöltéséig igényelhető.””
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3. §
A szociális ellátások helyi szabályairól szóló 4/2015. (II.26.) önkormányzati rendelet 8. §-a helyébe a következő
rendelkezés lép:
„8. §
(1) Az Önkormányzat a téli, fűtési időszakban egyszeri alkalommal támogatást biztosíthat annak a rászoruló
személynek, akinek a családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori
legkisebb összegének 250 %-át, és nem rendelkezik az Szt. 4. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott
vagyonnal.
(1) Támogatás ugyanazon lakásra csak egy jogosultnak állapítható meg, függetlenül a lakásban élő személyek és
háztartások számától.
(2) Az (2) bekezdés alkalmazásában külön lakásnak kell tekinteni a társbérletet, az albérletet és a jogerős bírói
határozattal megosztott lakás lakrészeit.”
4. §
(1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – 2021. november 1-jén lép hatályba.
(2) A 1. § és a 2. § 2022. január 1-jén lép hatályba.
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
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4. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület
2021. október 28-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:

Az Önkormányzat 2021. évi háromnegyed éves pénzügyi beszámolója
Szilágyiné Bácsi Gabriella osztályvezető
Toldi Balázs polgármester

Véleményező bizottság:

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 8/2021. (II. 25.) önkormányzati rendeletével fogadta el
a város 2021. évi költségvetését. Jelen előterjesztésben beszámolunk az önkormányzat, a társulás valamint
intézményei 2021. évi háromnegyed éves gazdálkodásának alakulásáról, bemutatjuk a realizálódott bevételek és a
teljesült kiadások összegeit.
Gyomaendrőd Város Önkormányzata
A vizsgált időszakban az önkormányzat kiadásai az alábbiak szerint alakultak:
Kiadások alakulása:

adatok E Ft-ban

Megnevezés
Személyi juttatások
Munkaadót terhelő
járulékok
Dologi kiadás
Műk. célú támért.kiad.
pénzeszk. átadás ÁK,
ellátottak juttatása
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

Eredeti ei.

Módosított ei.

Teljesítés

171491
19042

174102
19447

115474
12749

Telj / a mód. Ei %
ban
66,33
65,56

346767
869143

395267
949767

262506
709225

66,41
74,67

1406443

1538583

1099954

71,49

78060
714329
17866

142739
721304
18992

86462
212041
5200

60,57
29,40
27,38

810255

883035

303703

34,39

216798
2433496
443898

372336
2793954
447293

0
1403657
298899

0,00
50,24
66,82

0

45810

45810

100,00

2877394

3287057

1748366

53,19

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 2020. évről áthúzódó programelemei 2021. február 28-ával
zárultak, így a vizsgált időszakban az ezekhez a programokhoz kapcsolódó bérek és járulékok a terv 100%8

ában teljesültek, ugyanakkor a 2021. márciusában induló 4 új programelem (mezőgazdaság, helyi
sajátosság, szociális, galambtenyésztés) betervezett bér és járulékkiadásához 6 havi teljesítés kapcsolódik.
A dologi kiadásoknál a teljesítés 66%-os, ami időarányos alatti felhasználást mutat. Jelentős megtakarítás
figyelhető meg a karbantartási szolgáltatásra, a szakmai tevékenységet segítő szolgáltatásra, közüzemi
díjakra megtervezett keret felhasználásánál. Az időarányosnál alacsonyabb felhasználás a közutak és
köztemetők fenntartásánál, ár-és belvíz védekezésnél, városgazdálkodásnál és a zöldterület kezelés
feladatoknál jelentkezik.
A működési célú támogatásértékű kiadások és pénzeszköz átadások teljesülése az időarányosnak
megfelelő. A társulás részére átutalt támogatás összege a betervezett éves keretnek közel 76%-a volt a
vizsgált időszakban. A Liget Fürdő Nonprofit Kft. szeptember végéig 27,655 millió Ft-ot vett igénybe (amiből
1.855 ezer Ft az előző évi kiadások finanszírozására biztosított támogatás) a működési kiadásainak
finanszírozására betervezett 37,618 millió Ft-ból. 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 szolidaritási hozzájárulás jogcímen
teljesített önkormányzati befizetés összege 11.597 ezer Ft, az előző évi támogatás elszámolásának összege
418 ezer Ft, a Bursa ösztöndíj programra kifizetett támogatás összege 1.450 ezer Ft, a Regionális
Hulladékkezelő Kft. által megfizetett bérleti díj települések részére tovább utalt összege 3.308 ezer Ft, az
EFOP-1.5.3 program visszautalt támogatásának összege 2.295 ezer Ft. A segélyekre megtervezett keretből
24.521 ezer Ft került felhasználásra, 47% a felhasználás mértéke.
A tervezett felújításokból közel 86 millió Ft értékű munka valósult meg, mely összegből
9,5 millió Ft a gyepmesteri telep felújításához,
2.560 ezer Ft a Fő út 80. alatti épület tetőfelújításához,
3.527 ezer Ft a Vásártéri Óvoda és Bölcsőde épületének külső nyílászáró cseréjéhez,
54.306 ezer Ft a 2021. évi út-és járdafelújításhoz,
2.100 E Ft az Ifjúsági tábor 2 db faházának aljzatcseréjéhez és az ebédlő tetőszerkezetének
felújításához,
11.277 E Ft a Jókai úti épület (Aranka játékbaba múzeum) korszerűsítéséhez
276 E Ft a homoktövis feldolgozó villamossági rendszerének felújításához
2.736 E Ft az ivóvíz és szennyvíz hálózati rendszer rekonstrukciós munkáihoz kapcsolódik.
A tervezett beruházások közel 212 millió Ft értékben teljesültek és az alábbi fő tételek alkotják:
Liget Gyógyfürdő és Kemping fejlesztés Kisfaludy2030 program keretei között ingatlan vásárlás 40
millió Ft összegben, eszköz vásárlás 7 millió Ft értékben, engedélyes és kiviteli tervek készítése
79.312 ezer Ft értékben
Társasház építés tervezés költsége 5.969 ezer Ft
Közfoglalkoztatási programelem keretei között hűtőkamra építés 4.108 ezer Ft összegben és
eszközvásárlások (metszőollók, gyümölcsfeldolgozó gép, fűkaszák, fűnyíró, kávéfőző szivattyú,
pasztörizáló gép, gumiköpeny és egyéb eszköz vásárlása) 9.908 ezer Ft értékben, számítógép
beszerzések 835 ezer Ft összegben
Opel Vivaro vásárlás 4.950 ezer Ft összegben
Világítófejek vásárlása, közvilágítás korszerűsítés 1.022 ezer Ft összegben
Ipari park bekötőút építésének engedélyezési tervdokumentációja és hozzá kapcsolódó
engedélyezési díjak 3.705 ezer Ft értékben
Fő út 14. parkoló építés engedélyezési tervdokumentációja és hozzá kapcsolódó engedélyezési díjak
431 ezer Ft értékben
Ingatlan vásárlások 7.700 ezer Ft összegben
Tipegő Kert Bölcsődében 737 ezer Ft összegben asztalos és famunkák készültek és 1.094 ezer Ft
értékben eszközbeszerzések történtek
Konténerbeszerzés a temetőbe 1.486 ezer Ft összegben
Frekvenciaváltó cseréje a Révzugi szivattyútelepen 2.350 ezer Ft összegben
Polcok vásárlása az Aranka Babamúzeumba 827 ezer Ft értékben
Hivatal épületénél garázs építés 1.595 ezer Ft értékben
Danzugi és Peresi földút stabilizálás tervdokumentáció készítése 7.986 ezer Ft összegben
Mozgáskorlátozott feljáró építése a Gimnázium területén 116 ezer Ft összegben
Szabadság téri játszótér kialakítása (TOP-7.1.1-16 projekt) 19.988 ezer Ft összegben
Laptop és új szerver beszerzés az önkormányzati feladatellátáshoz 4.316 ezer Ft értékben
Karácsonyi ünnepi fénydekoráció vásárlása 4.747 ezer Ft összegben
4 db klíma vásárlása 1.300 ezer Ft összegben
Virágládák gyártása 216 ezer Ft értékben
Kerítés építése 210 ezer Ft összegben.
A felhalmozási célú támogatási kiadások között 200 ezer Ft összegben szennyvíz csatlakozási támogatást
nyújtottunk és 5 millió Ft összegben a holtág egyesületek részesültek támogatásban a Holtág-fejlesztési
Alapból.
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A bevételek alakulását az alábbi táblázat szemlélteti:
Bevételek alakulása:
Megnevezés
Intézményi működési
bevétel
Vagyoni típusú adók
Termékek és
szolgáltatások adói
Egyéb közhatalmi
bevétel
Támogatás értékű
műk. bevétel,
műk.c.peszk.átvét ÁHon kívülről, kölcsön
visszatér.
Önkormányzatok
működési támogatása
Működési bevétel
összesen
Felh. bev., tám. értékű
felh. bev.,
felh.c.peszk.átvét ÁHon kívülről, kölcsön
visszatér.
Felhalmozási célú
önkormányzati
támogatás
Felhalmozási bevétel
összesen
Maradvány
igénybevétele
Forgatási célú belföldi
értékpapír beváltása
Lekötött bankbetét
megszűntetése
Bevételek
mindösszesen

adatok E Ft-ban
Eredeti ei.
105437

Módosított ei.
108437

Teljesítés Telj. / Mód. Ei %-ban
85350
78,71

83000
225000

83000
225000

77166
317392

92,97
141,06

15000

15000

8691

57,94

282872

222268

138760

62,43

1145258

1277030

1007998

78,93

1856567

1930735

1635357

84,70

60871

60871

557434

915,76

0

40000

40000

100,00

60871

100871

597434

592,28

559956

655451

655451

100,00

400000

400000

0

0

0

200000

200000

100,00

2877394

3287057

3088242

93,95

A saját bevételek összességében az időarányos felett 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, ugyanakkor az áfa visszatérülés összege meghaladja a 24 millió Ft-ot.
A közhatalmi bevételek a vizsgált időszakban közel 125%-on teljesültek, ezen belül a vagyoni típusú
adóbevétel 93%-ban, a termékek és szolgáltatások adói pedig 141%-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 talajterhelési díj bevétel és a tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó. Az iparűzési adóbevételünk
142%-ban teljesült a vizsgált időszakban. Az iparűzési adóbevétel kompenzálásaként önkormányzatunk
54.499 ezer Ft összegben részesült állami támogatásban.
A támogatás értékű működési bevételek és az államháztartáson kívülről működési célra átvett
pénzeszközök, kölcsönök visszatérítése 62%-ban teljesültek. Itt jelenik meg a Start mintaprogramra és az
egyéb közfoglalkoztatásra járó támogatás, valamint a földalapú és kárenyhítési támogatás 91.663 E Ft
összege, a mezőőri támogatás 4.050 E Ft összege, a nyári diákmunka finanszírozására kapott 1.256 E Ft
összegű támogatás, a gyepmesteri telep fejlesztésére kapott támogatás záró elszámolásának 3.328 E Ft
összege, a Kállai Ferenc Múzeum és Aranka Játékbaba Múzeum felújítására és korszerűsítésére elnyert
támogatás működési kiadásainak finanszírozását szolgáló támogatás 20.000 E Ft összege, Hunya Község
és Csárdaszállás Község Önkormányzatok által átutalt 397 E Ft és 276 E Ft összegű hozzájárulások a
Család-és Gyermekjóléti Szolgálat 2020. évi működéséhez, a Hivatal működéséhez Hunya Község
Önkormányzata által biztosított kiegészítés összege (1.383 E Ft a 2020. évi elszámolás alapján átutalt
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támogatás összege és 519 E Ft a 2021. I. negyedévi kiegészítés összege), a Hivatal működéséhez
Csárdaszállás Községi Önkormányzata által biztosított kiegészítés összege (1.560 E Ft a 2020. évi
elszámolás alapján átutalt támogatás összege és 1.471 E Ft a 2021. I. negyedévi kiegészítés összege), a
GYÜSZ-TE által visszafizetett IFA támogatás 750 E Ft összege és a Böllérfesztivál megrendezéséhez
biztosított 2.000 E Ft kölcsön visszatérülése. Itt jelenik meg továbbá a NMI-től a kulturális ágazatban
jelentkező bevételkiesés kompenzálására elnyert 10 millió Ft összegű támogatás.
A felhalmozási bevételek, támogatás értékű felhalmozási bevételek és az államháztartáson kívülről
felhalmozási célra átvett pénzeszközök, valamint felhalmozási célú visszatérítendő támogatások és
kölcsönök 557,434 millió Ft összegben teljesültek. Megérkezett a Szabadság téri játszótér építésére nyert
15 millió Ft, illetve a gyomai főtér felújításának elszámolása során kapott 972 E Ft összegű támogatás, a
Kodály-Hídfő úti kerékpárútépítés többlettámogatása 12.569 E Ft összegben, Kodály-Hídfő úti belvíz
beruházás többlettámogatása 8.110 E Ft összegben, a Piac korszerűsítése projektre kapott többletforrás
5.122 E Ft összege, a Belvízrendezés Gyomaendrődön X. ütem projekt támogatási előlege 277.405 E Ft
összegben, a Kállai Ferenc Múzeum és Aranka Játékbaba Múzeum felújítására és korszerűsítésére elnyert
támogatás felhalmozási kiadásainak finanszírozását szolgáló 230.000 E Ft összege és a Pikó Béla úti épület
energiakorszerűsítésének záró kifizetése 267 E Ft összegben. Itt jelenik meg a közfoglalkoztatás helyi
sajátosság és mezőgazdaság programelemek többlettámogatása is 3.625 E Ft összegben, továbbá az Opel
Vivaro értékesítéséből befolyt közel 1,1 millió Ft, egyéb tárgyi eszköz és vashulladék értékesítésből 1.589 E
Ft, ingatlan értékesítésből 590 E Ft és a lakás-, belvízkölcsönök visszafizetett 1.065 E Ft összege.

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

215491
34450

216537
34612

152040
25233

Telj / a mód. Ei %
ban
70,21
72,90

39666
0

41804
74

22623
18

54,12
24,32

289607

293027

199914

68,22

800
290407

1583
294610

1371
201285

86,61
68,32

A hivatalnál a személyi juttatások és a hozzá kapcsolódó járulékok kis mértékben az időarányos alatt
teljesültek, mely azzal magyarázható, hogy a vizsgált időszakban a jubileumi juttatások, egyéb
költségtérítések kifizetésére még nem került sor. Az igazgatási szakfeladaton belül külön bontáson és külön
szervezetkódon jelennek meg a kirendeltségeken (hunyai és csárdaszállási) dolgozó köztisztviselők.
A dologi és egyéb folyó kiadások teljesítése időarányos alatti, mely a kommunikációs és szakmai
tevékenységet segítő szolgáltatásokra, karbantartásra és egyéb dologi kiadásra betervezett keret időarányos
alatti felhasználásával indokolható.
A felhalmozási kiadások között kisértékű tárgyi eszköz (irodai bútorok, székek, fotelek, vízforraló és porral
oltó készülék) beszerzések jelennek meg és egy beléptető-és munkaidő nyilvántartó rendszer megvásárlása
történt 783 E Ft összegben.
Bevételek alakulása:
Megnevezés
Intézményi működési
bevételek
Közhatalmi bevételek
Működési célú

adatok E Ft-ban
Eredeti ei.
2526

Módosított ei.
2526

Teljesítés
2390

Telj./Mód. ei.
94,62

1000
0

1000
1208

1155
1208

115,5
100,00
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támogatások bevétel
államháztartáson
belülről
Irányító szervtől kapott
támogatás
Előző évi maradvány
igénybevétele
Felhalmozási bevétel
Bevételek összesen

286881

287738

199612

69,37

0

2138

2138

100,00

0
290407

0
294610

120
206623

0,00
70,13

Az intézményi működési bevételek tartalmazzák a továbbszámlázott bevételek, bérleti díjak összegeit és a
kamatbevételeket, mindösszesen 2.390 E Ft értékben.
A közhatalmi bevételek között igazgatási szolgáltatási és engedélyezési díjak jelennek meg.
A működési célú támogatások között megjelenő 1.208 E Ft a diákmunkások foglalkoztatásához biztosított
kormányhivatali támogatás összegét foglalja magába.
A felhalmozási bevételek között jelenik meg az értékesített Opel Zafira gépjármű bevétele és a feleslegessé
vált tárgyi eszközök értékesítéséből származó bevétel.
Megtörtént az intézmény részéről az előző évben képződött maradvány igénybevétele is.
Az irányító szervtől kapott támogatás az időarányos alatt teljesült.

Határ Győző Városi Könyvtár
Kiadások alakulása:
Megnevezés

adatok E Ft-ban
Eredeti ei.

Módosított ei.

Teljesítés

16404
2569

19697
2824

11378
1949

Telj / a mód. ei. %
ban
57,77
69,02

21370
40343
300
40643

21739
44260
1436
45696

11396
24723
1357
27773

52,42
55,86
94,50
60,78

Személyi juttatások
Munkaadót terhelő
járulékok
Dologi kiadás
Működési kiadás
Felhalmozási kiadás
Kiadások
mindösszesen

A Könyvtár általános működését elemezve megállapítható, hogy a személyi juttatások és a munkaadót
terhelő járulékok teljesülése az időarányos előirányzat alatti, melynek oka, hogy az intézmény egy
dolgozója folyamatosan táppénzi ellátásban részesült, illetve a Nekem szülőhazám TOP-os projekt
betervezett bérének felhasználása nem történt meg a vizsgált időszakban.
A dologi kiadások teljesülése 52 %, időarányos alatt teljesült:
A Könyvtár állománygyarapításra a betervezett bruttó 3.609 ezer Ft-ból 2.259 ezer Ft-ot használt fel,
azaz a keret 63 %-át. A könyvek, folyóiratok beszerzése az igényekhez igazodva történik annak
tükrében, hogy a felhasználás év végén nem haladhatja meg a rendelkezésre álló keretet.
Az intézmény lapkiadásra a betervezett keret (4.936 E Ft) 67%-át használta fel.
A Nekem szülőhazám projekt betervezett dologi költségeiből (2.185 E Ft-ból) a vizsgált időszakban
1.475 E Ft összegű felhasználás történt.
A Könyvtár alaptevékenységéhez kapcsolódó módosított dologi keretből (11.009 E Ft) 40%
felhasználás történt, mely elsősorban az év eleji COVID helyzetből adódó zárva tartással indokolható.
A felhalmozási kiadások között egy darab tűzoltó készülék, telefon és vonalkód szkenner, valamint
virágtartók és polcok beszerzése jelenik meg.
Bevételek alakulása:
Megnevezés
Intézményi működési
bevételek
Működési célú

adatok E Ft-ban
Eredeti ei
500

Módosított ei.
500

15253

5927
12

Teljesítés Telj. / Mód. Ei %-ban
282
56,4
5011

84,55

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

0

12192

12192

100,00

24890

26224

9699

36,99

0

853

853

100,00

40643

45696

28037

61,36

A saját bevételek között az intézmény által nyújtott szolgáltatások bevételei jelennek meg.
A közfoglalkoztatottak finanszírozására leutalt támogatás összege 2.103 ezer Ft, a Nekem szülőhazám
projekt előlegének összege 2.908 E Ft.
A felhalmozási célú támogatások között jelenik meg az előző évben megvalósult CLLD projekt utólag
leutalt támogatásának összege 12.192 E Ft.
Az irányító szervtől kapott támogatás a kiadások alacsony teljesülése miatt időarányos alatti.
Megtörtént az intézmény részéről az előző évben képződött maradvány igénybevétele is.

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

24655
3839

32585
4548

20922
2913

Telj / a mód. Ei. %
ban
64,21
64,05

22836
51330

37162
74295

28795
52630

77,49
70,84

4002
55332

4002
78297

3111
55741

77,74
71,19

Az intézmény egészénél a bérek és járulékainak teljesítése időarányos alatt alakult. Ez elsősorban azzal
indokolható, hogy a költségvetés tervezésekor abból indultunk ki, hogy 2021. év elejétől betöltésre kerül az
intézményvezetői poszt, ami a pályáztatási eljárás elhúzódása miatt majd csak szeptember 1-jétől valósult
meg. A betervezett vezetői bér jelentős része így megtakarításként jelentkezik. A másik indoka az időarányos
alatti felhasználásnak, hogy a CLLD projektekhez betervezett bérek (554 E Ft + járulék) a vizsgált
időszakban még nem kerültek felhasználásra.
A dologi kiadásoknak a vizsgált időszakban 77%-a került felhasználásra.
A 4 CLLD-s projekthez kapcsolódóan az alábbi felhasználások történtek:
Sajt és túró szakmai program projekt 3.312 E Ft-ból 336 E Ft merült fel a vizsgált időszakban,
a fennmaradó 2.994 E Ft pénzügyi rendezésére 2021. október 5-én került sor,
Egészségudvar a Körösben 1.314 E Ft-ból 1.020 E Ft merült fel,
Körös parti esték 5.633 E Ft-ból 5.344 E Ft jelentkezett kiadásként,
Ép testben ép lélek 14 E Ft-ból 11 E Ft teljesült.
Városi rendezvényekhez kapcsolódó költségek:
Halfőző: felmerült költség összege: 1.302 E Ft, realizálódott bevétel: 330 E Ft, a különbözet
önkormányzati támogatásból lett finanszírozva.
Sajt-és túrófesztivál: felmerült költség 2021. 09. 30-ig 12.574 E Ft, októberi kifizetés összege
348 E Ft, az Artisjus számlája még nem érkezett meg az intézményhez. A realizálódott
bevétel összege: 2.535 E Ft. Az önkormányzatnál a rendezvényhez kapcsolódóan felmerült
kiadás összege 508 E Ft, állófogadás számlája még nem érkezett meg. A megtervezett forrás
a rendezvény megvalósítására: 10 millió Ft volt.
Az intézményi működésre megtervezett dologi keret 63%-a került felhasználásra a vizsgált
időszakban.
A felhalmozási kiadások között megjelenő tételekből 2.706 E Ft értékben az Ép testben, ép lélek! projekt
keretei között kerültek beszerzésre játékok, asztalok, tároló szekrény, kerékpárok), továbbá 405 E Ft
összegben számítástechnikai eszközöket, notebookot és egyéb tárgyi eszközt vásárolt az intézmény.
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Bevételek alakulása:
adatok E Ft-ban
Megnevezés
Intézményi működési
bevételek
Működési célú
támogatás értékű
bevétel és átvett
pénzeszköz
Felhalmozási célú
támogatás
Irányító szervtől kapott
támogatás
Előző évi maradvány
igénybevétele
Bevételek összesen

Eredeti ei.
5000

Módosított ei.
7865

Teljesítés Telj. / Mód. Ei. %-ban
9377
119,22

21114

21682

18566

85,63

2702

9756

9756

100,00

26516

37720

23278

61,71

0

1274

1274

100,00

55332

78297

62251

79,51

Az intézményi saját bevételekből a rendezvényekhez kapcsolódó bevétel összege 2.865 E Ft, az
intézmény alaptevékenységéből származó bevétel több mint 6,5 millió Ft-ot, ami 1,5 millió Ft-tal haladja
meg az éves tervet.
A működési célú támogatásértékű bevételek között realizálódott a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó 5.977
ezer Ft összegű támogatás, a Színház az élet előző évben megvalósított projekt támogatása 3.152 E Ft
összegben, továbbá megérkezett a Körös kerti esték projekt 5.767 E Ft összegű támogatási előlege és a
Sajt-és túrófesztivál szakmai programjaira elnyert támogatás 3.669 E Ft összegű előlege.
A felhalmozási célú támogatások között jelennek meg az előző évben megvalósult CLLD projektek
támogatásának összegei.
Az irányító szervtől igénybevett támogatás összege az időarányos alatt teljesült.
Megtörtént az intézmény részéről az előző évben képződött maradvány igénybevétele is.

Szent Antal Népház és Művelődési Ház
Kiadások alakulása:
Megnevezés

adatok E Ft-ban
Eredeti ei.

Módosított ei.

Teljesítés

17963
2773

22142
3129

15033
1967

Telj / a mód. Ei. %
ban
67,89
62,86

16220
36956

13834
39105

4836
21836

34,96
55,84

200

2683

2682

99,96

37156

41788

24518

58,67

Személyi juttatások
Munkaadót terhelő
járulékok
Dologi kiadás
Működési kiadások
összesen
Felhalmozási
kiadások
Kiadások
mindösszesen

Az intézmény egészénél a bérek és járulékainak teljesítése az időarányos alatt alakult, mely abból adódik,
hogy a karbantartói munkakör betöltése év közben történt meg.
A dologi kiadások teljesítése 35%, jóval az időarányos alatti.A kialakult vírushelyzet miatt az intézmény nem
tudott működni, programokat szervezni az év első felében.
A felhalmozási kiadások között kisértékű tárgyi eszköz (tűzoltó készülék) beszerzése történt, egy akvárium
készült tartószerkezettel, valamint a „Gyomaendrődi Kincsestár” elnevezésű pályázati forrásból egy kiállítás
installáció készült 2.100 E Ft értékben.
Bevételek alakulása:

adatok E Ft-ban
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Megnevezés
Intézményi működési
bevételek
Működési célú
támogatás értékű
bevétel és átvett
pénzeszköz
Irányító szervtől kapott
támogatás
Előző évi maradvány
igénybevétele
Bevételek összesen

Eredeti ei.
5800

Módosított ei.
5800

Teljesítés Telj. / Mód. Ei. %-ban
3370
58,10

4000

8134

6618

81,36

27356

27356

20303

74,22

0

498

498

100,00

37156

41788

30789

73,68

Az intézményi saját bevételek az első negyedévben alig képződtek, a második negyedévben 1 millió Ft, a
harmadik negyedévben 2,3 millió Ft realizálódott.
A működési célú támogatásértékű bevétel soron a közfoglalkoztatott és a diákmunkások alkalmazásához
kapcsolódó támogatás 2.616 ezer Ft összege jelenik meg, valamint a TOP-7.1.1-16 projekt (Hagyományőrző
és családi programsorozat) 4.000 E Ft összegű támogatási előlege.
Az irányító szervtől igénybe vett támogatás az időarányosnak megfelelően alakult.
Megtörtént az intézmény részéről az előző évben képződött maradvány igénybevétele is.

Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Kistérségi Óvoda
Kiadások alakulása:
Megnevezés

adatok E Ft-ban
Eredeti ei.

Módosított ei.

Teljesítés

136704
21829

148328
23632

108590
18103

Telj / a mód. Ei. %
ban
73,21
76,60

20420
178953

24818
196778

10640
137333

42,87
69,79

0
178953

866
197644

810
138143

93,53
69,89

Személyi juttatások
Munkaadót terhelő
járulékok
Dologi kiadás
Működési kiadások
összesen
Felhalmozási kiadás
Kiadások
mindösszesen

Az intézményben a személyi juttatások és a hozzá kapcsolódó járulékok a vizsgált időszakban
időarányos alatt teljesültek. Az előirányzatok között megjelenik a 2021. július 15. napjától új feladatként
jelentkező bölcsődei feladatellátás bér és járulékköltsége is, ugyanakkor másfél havi teljesítési párosul csak
hozzá.
A dologi kiadás összességében időarányos alatti. Ide is beépítésre került a bölcsődei feladatellátás dologi
kerete, aminek a 32%-a került felhasználásra. A csárdaszállási telephely működéséhez 542 ezer Ft (terv
64%-a), a gyomaendrődi óvodákéhoz 8,3 millió Ft (terv 48,6%-a) kiadás kapcsolódik. Az étkeztetési
feladatnál a betervezett 1.475 ezer Ft-nak az 50,6%-a merült fel kiadásként a vizsgált időszakban a
csárdaszállási óvodai telephelyen. Az Erasmus programban megtervezett 4.002 ezer Ft-ból 764 ezer Ft
felhasználás történt a vizsgált időszakban.
A felhalmozási kiadások között kis értékű tárgyi eszköz (mosogató, edények és iratmegsemmisítő, termosz,
tároló polcok, tűzoltó készülékek, ventilátorok) és informatikai eszköz beszerzés történt 810 ezer Ft értékben.

Bevételek alakulása:
Megnevezés
Intézményi működési
bevétel
Működési célú

adatok E Ft-ban
Eredeti ei.
0

Módosított ei.
0

1402

3537
15

Teljesítés Telj. / Mód. Ei %-ban
62
2758

77,98

támogatás értékű
bevétel és átvett
pénzeszköz
Előző évi maradvány
igénybevétele
Irányító szervtől kapott
támogatás
Bevételek összesen

3113

3340

3340

100,00

174438

190767

137127

71,88

178953

197644

143287

72,50

Az intézmény működési bevétele között kamatbevétel és továbbszámlázott bevétel jelenik meg.
A működési célú támogatásértékű bevétel soron egy fő kormányhivatali támogatással foglalkoztatott
munkavállaló és a diákmunkások költségeihez kapcsolódó támogatás 2.758 ezer Ft összege jelenik meg.
Az irányító szervtől kapott támogatás összege kis mértékben időarányos alatti felhasználást mutat.
Megtörtént az intézmény részéről az előző évben képződött maradvány igénybevétele is.

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

113786
17884

139626
20884

98126
15565

Telj / a mód. Ei. %
ban
70,28
74,53

117545
249215

134005
294515

82925
196616

61,88
66,76

10621
259836

28863
323378

1590
198206

5,51
61,29

Az intézményben a személyi juttatások és a járulékok kismértékben az időarányos alatt teljesültek. Az
egészségügyi rendszerben bekövetkezett változások hatására 5 fővel nőtt az egészségügyi szolgálati
jogviszonyban foglalkoztatottak létszáma az intézménynél. A változáshoz kapcsolódó kiadások és bevételek
beépítése a költségvetési rendeletbe megtörtént.
A dologi kiadások teljesülése időarányos alatti.
A felhalmozási kiadások között 1.024 ezer Ft értékben jelentkeztek eszközbeszerzések a 4. számú
háziorvosi körzet ellátásához (notebook, hűtőszekrény, irodaszék és egyéb kisértékű eszköz), valamint
ultrahang készülékhez nyomtató, kézfertőtlenítő adagoló, porszívó, ventilátor vásárlása történt 536 ezer Ft
összegben.
Bevételek alakulása:
adatok E Ft-ban
Megnevezés
Intézményi működési
bevétel
Működési célú
támogatás értékű
bevétel
Felhalmozási bevétel
Előző évi maradvány
igénybevétele
Irányító szervtől kapott
támogatás
Bevételek összesen

Eredeti ei.
4290

Módosított ei.
4590

Teljesítés Telj. / Mód. Ei %-ban
3060
66,67

232988

277988

204359

73,51

132
5626

132
23868

0
23868

0,00
100,00

16800

16800

0

0,00

259836

323378

231287

71,52

A betervezett intézményi működési bevétel teljesítése 67%, mely elsősorban a továbbszámlázott
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költségekből és a bérleti díj bevételekből tevődik össze.
A működési célú támogatásértékű bevételek között a NEAK-tól kapott támogatás jelenik meg.
Irányító szervtől kapott támogatás nem realizálódott a vizsgált időszakban.
Megtörtént az intézmény részéről az előző évben képződött maradvány igénybevétele is.

Gyomaendrődi Család- és Gyermekjóléti Központ
Kiadások alakulása:
adatok E Ft-ban
Megnevezés

Eredeti ei.

Módosított ei.

Teljesítés

44778
6864

47501
7074

34440
5212

Telj / a mód. Ei. %
ban
72,50
73,67

8923
60565

10031
64606

6764
46416

67,43
71,84

890

890

5

0,56

61455

65496

46421

70,88

Személyi juttatások
Munkaadót terhelő
járulékok
Dologi kiadás
Működési kiadások
összesen
Felhalmozási
kiadások
Kiadások
mindösszesen

Az intézménynél a bérek és járulékok az időarányosnak megfelelően teljesültek. Az intézmény személyi
juttatásai és járulékai közé már az eredeti előirányzatba beépítésre és a vizsgált időszakban a rendszeres
juttatások mellett kifizetésre is került a szociális ágazati pótlék, melyre a támogatást az állam biztosítja a
szociális területen dolgozó közalkalmazottak részére.
A dologi kiadások kis mértékben az időarányos alatt teljesültek.
A felhalmozási kiadások között kis értékű tárgyi eszköz beszerzés valósult meg.
Bevételek alakulása:
adatok E Ft-ban
Megnevezés
Intézményi működési
bevételek
Működési célú
támogatás értékű
bevétel és átvett
pénzeszköz
Irányító szervtől kapott
támogatás
Előző évi maradvány
igénybevétele
Bevételek összesen

Eredeti ei.
0

Módosított ei.
1059

Teljesítés Telj. / Mód. Ei. %-ban
1064
100,47

0

2532

1796

70,93

61455

61455

46007

74,86

0

450

450

100,00

61455

65496

49317

75,30

Az intézmény működési bevételei között szolgáltatások ellenértéke (nyári táboroztatás részvételi díjai),
kamat és egyéb bevétel jelenik meg.
A támogatás értékű bevételek között a közfoglalkoztatáshoz leutalt 1.796 ezer Ft összegű támogatás
realizálódott.
Az irányító szervtől igénybe vett támogatás az időarányosnak megfelelően teljesült.
Megtörtént az intézmény részéről az előző évben képződött maradvány igénybevétele is.

Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás
Kiadások alakulása:
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adatok E Ft-ban
Megnevezés
Személyi juttatások
Munkaadót terhelő
járulékok
Dologi kiadás
Működési kiadások
összesen
Felhalmozási
kiadások
Központi, irányító
szervi támogatás
Kiadások
mindösszesen

Eredeti ei.

Módosított ei.

Teljesítés

0
0

240
37

0
0

Telj / a mód. Ei. %
ban
0,00
0,00

0
0

1136
1413

678
678

59,68
47,98

0

13648

0

0,00

658733

716687

535470

74,71

658733

731748

536148

73,27

A dologi kiadások között az óvodatej programhoz kapcsolódó beszerzések jelentek meg.
A központi irányító szervi támogatás között az intézményeknek biztosított támogatás összege jelenik meg,
mely időarányosan teljesült.
Bevételek alakulása:
adatok E Ft-ban
Megnevezés
Intézményi működési
bevételek
Működési célú
támogatás értékű
bevétel és átvett
pénzeszköz
Felhalmozási célú
támogatások
Előző évi maradvány
igénybevétele
Bevételek összesen

Eredeti ei.
0

Módosított ei.
19

Teljesítés Telj. / Mód. Ei. %-ban
19
100,00

647733

706688

538993

76,27

11000

24989

13989

55,98

0

52

52

100,00

658733

731748

553053

75,58

Az intézmény működési bevételei között szolgáltatások ellenértéke, kamat és egyéb bevétel jelenik meg.
A támogatás értékű működési bevételek között Gyomaendrőd Város Önkormányzata által igényelt és a
Társulás részére átadott állami támogatás és kiegészítő önkormányzati támogatás összege jelenik meg.
A felhalmozási célú támogatásértékű bevételek között megjelenő 9.000 E Ft a támogató szolgálat
feladatellátáshoz kapcsolódó gépjármű beszerzés támogatási előlege, 4.989 E Ft pedig óvodai játszótér
fejlesztésre elnyert támogatás előlege.
Megtörtént a társulás részéről az előző évben képződött maradvány igénybevétele is.
Térségi Szociális Gondozási Központ
(Készítette: Véháné Jánosik Zsuzsanna intézményvezető és Takács Gabriella gazdasági vezető)
A Magyarországon 2020. év elején megjelent Covid vírus fertőzés intézményünk életében is jelentős változásokat
idézett elő. Mivel az ellátottak kivétel nélkül a vírus fertőzés szempontjából fokozottan veszélyben lévő kockázati
csoportba sorolhatók, így a védekezés szempontjából a különböző kormányzati, miniszteri illetve egyéb hatóságok
által kiadott jogszabályok, utasítások, szabályozók alapján – az ellátotti létszámra és ez által a költségvetésre is
kedvezőtlen hatást gyakorló - intézkedések kerültek foganatosításra.
Az intézmény életét 2021. évben is jelentősen befolyásolja a vírusfertőzés, ami az állami támogatás igénylésekor –
2020. novemberében – óvatosságra intett bennünket. A tavaly novemberben előirányzott ellátotti létszám – az idős
otthon-, és a gyermekétkeztetés-, kivételével – az év első felében időarányosan megvalósult. Az idősek nappali
ellátása-, a szociális étkeztetés szakfeladat esetében ellátotti létszám növekedés tapasztalható.
Az idősek otthoni ellátás vonatkozásában a látogatási és kijárási tilalom feloldása pozitív irányba befolyásolja az
ellátotti létszám alakulását. Az üresen álló férőhelyek feltöltése jelenleg is folyamatban van.
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A közétkeztetési ellátásunkban is jelentős változás volt tapasztalható a 2021-es évben. Az elrendelt iskola-, és
óvoda bezárás miatt nagymértékben csökkent a gyermekélelmezést igénylők száma. A nyitás után pozitív
elmozdulás volt tapasztalható az adagszámok tekintetében, és ez a pozitív változás az év III. negyedévére is
tapasztalható volt.
Az intézmény bevételeinek alakulása:
adatok: ezer Ft.-ban
Bevételi kategória
Eredeti előirányzat Módosított előirányzat
Intézményi működési bevétel
280 544
280 544
Működési célú támogatás ÁHT-n belül
0
4 506
Működési bevétel összesen
280 544
285 050
Előző évi maradvány igénybevétele
0
2 088
Központi irányítószervi támogatás
484 295
525 920

Teljesítés
180 138
7 023
187 161
2 088
398 342

Az intézmény működési bevételeinek teljesülése elmarad az időarányos tervektől. Ez egyértelműen az intézményi
gyermekétkeztetés és az idős otthoni ellátás szakfeladaton megjelenő ellátotti létszámcsökkenésből adódik.
A működési célú támogatás államháztartáson belül jogcímen érkezett 7 023 eFt. a közfoglalkoztatási program
keretében foglalkoztatott munkavállalók 100 %-os bértámogatása.
Az intézmény kiadásainak alakulása:
adatok: ezer Ft.-ban
Kiadási kategória
Személyi juttatások
Munkaadót terhelő járulékok
Dologi kiadások
Működési kiadás összesen
Beruházási kiadások
Tárgyévi kiadás összesen

Eredeti előirányzat
422 990
73 063
257 786
753 839
11 000
764 839

Módosított előirányzat
460 530
78 407
263 121
802 058
11 000
813 058

Teljesítés
334 887
57 657
174 186
566 730
474
567 204

Az intézménynél a személyi juttatások és a hozzá kapcsolódó járulékok túllépést mutatnak az időarányos tervhez
képest, mely a szociális ágazati pótlék előirányzatosításának torzításából adódik. (A szociális ágazati pótlék
kifizetésének teljesítése megtörtént, de az előirányzatot az III. számú rendelet módosítás során igazítjuk hozzá.)
A dologi kiadások tekintetében a rendkívül hosszú fűtési szezon, valamint a covid fertőzés elleni védekezés
nagymértékben terhelte költségvetésünket, de ennek ellenére a dologi kiadások teljesítése az időarányosan
tervezett szint alatt maradt.
A beruházási kiadások között jelentkezik 4 db. vérnyomásmérő, 3 db. hordozható radiátor, egy számítógép, 5 db.
ventilátor, 1 db. kávéfőző, 2 db. digitális mérleg, és 1 db. elektromos sövényvágó vásárlása.
Önkormányzati összegzés, kitekintés:
A mai napon (2021. október 13.) az önkormányzat főszámláján 693 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.
A város év végi pénzügyi helyzetét befolyásoló tényezők:
pályázatok önerejének alakulása
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.

Kérem a testületet, szíveskedjen a település 2021. évi költségvetésének háromnegyed éves teljesítéséről szóló
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beszámolót elfogadni.
Döntéshozói vélemények
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési
Bizottság

A Bizottság javasolja a beszámoló
elfogadását.

Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi
Bizottság

A Bizottság javasolja a beszámoló
elfogadását.

Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság

A Bizottság javasolja a beszámoló
elfogadását.

Döntési javaslat
"2021. évi háromnegyed éves beszámoló elfogadása"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Költségvetés, zárszámadás
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja az Önkormányzat és intézményei 2021.
háromnegyed éves gazdálkodásának alakulását bemutató beszámolót.
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
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5. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület
2021. október 28-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező bizottság:

Közbeszerzési terv módosítása
Pardi László osztályvezető
Toldi Balázs polgármester
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
A 2021. szeptemberi ülésen már módosítva lett a 2021. évi közbeszerzési terv, azonban az ülést követően kapott
információk szerint a 2022-es évben a jelenlegi szerződésünkben lévő vételi ártól jelentősen magasabban tud az
Önkormányzat villamosenergiát vásárolni, mely miatt a beszerzés értéke már meg fogja haladni a közbeszerzési
értékhatárt, így közbeszerzési eljárást kell lefolytatni.
A 2019. decemberében elindított Liget Fürdő fejlesztése tárgyú projekt során elkészült tervek mára annyira
kiforrottak lettek, hogy az irányító szervezet elvárásai szerint a kivitelezésre vonatkozó feltételes közbeszerzési
eljárás is kiírható.
Mivel az eljárások nem szerepelnek a legutóbb elfogadott közbeszerzési tervben, így a határozati javaslat szerint
módosítani szükséges a tervet.
Kérem a Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására.
Döntéshozói vélemények
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és
Közbeszerzési Bizottság

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

Döntési javaslat
"Közbeszerzési terv módosítása"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Közbeszerzés
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2021. évi Közbeszerzési Tervet az alábbiak szerint
módosítja:
1)
1.
2.

Közbeszerzési eljárás tárgya
A közbeszerzés tervezett mennyisége

3.

Eljárás rendje

4.
5.
2)

Az eljárás megindításának tervezett időpontja
A szerződés teljesítésének várható időpontja

1.

Közbeszerzési eljárás tárgya

2.

A közbeszerzés tervezett mennyisége

3.

Eljárás rendje

4.
5.
3)

Az eljárás megindításának tervezett időpontja
A szerződés teljesítésének várható időpontja

1.

Közbeszerzési eljárás tárgya

Építési beruházás - Belterületi utak és járdák felújítása
944 m útfelújítás
Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
2021. március
2021. augusztus
Építési beruházás - Belterületi utak, járdák és parkolók
építése, felújítása
2000 m2 közúti kátyúzás
Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
2021. április
2021. augusztus
Szolgáltatás megrendelése - Szúnyoggyérítési
szolgáltatások a Körös-völgyi Konzorcium
tagtelepülései részére – 2021.
(Tagtelepülések meghatalmazásával, tagtelepülések
nevében eljáró gesztor Gyomaendrőd Város
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Önkormányzata)
2.

A közbeszerzés tervezett mennyisége

Szúnyog gyérítés 11360 ha területen
Kbt. 112. § szerinti nyílt eljárás

3.

Eljárás rendje

4.
5.
4)
1.

Az eljárás megindításának tervezett időpontja
A szerződés teljesítésének várható időpontja

2021. március
2021. december

Közbeszerzési eljárás tárgya

2.

A közbeszerzés tervezett mennyisége

3.

Eljárás rendje

Építési beruházás – 15 lakásos társasház építése
15 lakásból álló, részben 3 szintes, részben 2 szintes
társasház építése
Kbt. 112. § szerinti nyílt eljárás

4.
5.
5)

Az eljárás megindításának tervezett időpontja
A szerződés teljesítésének várható időpontja

1.

Közbeszerzési eljárás tárgya

2.

A közbeszerzés tervezett mennyisége

3.

Eljárás rendje

4.
5.
6)
1.
2.

Az eljárás megindításának tervezett időpontja
A szerződés teljesítésének várható időpontja

2021. szeptember
2023. augusztus

Közbeszerzési eljárás tárgya
A közbeszerzés tervezett mennyisége

3.

Eljárás rendje

Árubeszerzés
1.560.000 kWh villamosenergia beszerzése
Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás

4.
5.
7)

Az eljárás megindításának tervezett időpontja
A szerződés teljesítésének várható időpontja

1.

Közbeszerzési eljárás tárgya

2.

A közbeszerzés tervezett mennyisége

3.
4.
5.

Eljárás rendje
Az eljárás megindításának tervezett időpontja
A szerződés teljesítésének várható időpontja

2021. július
2022. december
Szolgáltatás megrendelése – Központi orvosi ügyeleti
ellátás biztosítása
8 település orvosi ügyeletének ellátása 3 telephellyel
Kbt. 112. § szerinti nyílt eljárás

2021. október
2023. december
Építési beruházás – Gyomaendrődi Liget Gyógyfürdő
és Kemping fejlesztése
Apartmanházak, csúszdapark, közlekedési utak,
parkoló, wellness építése és étterem felújítás
Uniós eljárásrend
2021. november
2023. december

Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
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6. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület
2021. október 28-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező bizottság:

Díszvilágítás fejlesztéséhez forrás biztosítása
Nagy Réka, Szilágyiné Bácsi Gabriella osztályvezető
Toldi Balázs polgármester
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság

Tisztelt Képviselő testület!
Gyomaendrőd Város Önkormányzata 2021. évi költségvetésében a karácsonyi díszvilágítás fejlesztésére 5.000.000
Ft előirányzat került beépítésre, mely előirányzatból megvásárlásra kerültek az új kandeláber motívumok és
fényfüzérek bruttó 4 746 625 Ft értékben. A tervezett fejlesztés kivitelezéséhez szükséges vállalkozó beszerzésre
került. A nyertes vállalkozó MVT-KÖR Kft., aki ajánlatában 9.200.000 + Áfa összegért vállalta a már meglévő és az
új motívumok, füzérek felszerelését a Szabadság térre, a Bajcsy-Zsilinszky út egy szakaszára, a Hősök terére és a
Blaha Lujza út egy szakaszára. A kandeláber díszek mellett a város két főterén, a Hősök terén lévő diófákra és a
Szabadság téren lévő idős vadgesztenyefákra fényfüzérek kerülnek.
A kivitelezési költséges csak idén egyszeri költség, mely azért ilyen magas, hiszen ki kell alakítani a fákon, az
oszlopok a csatlakozási helyeket, csatlakozó dobozokat kell felszerelni, az áramellátás kábeleit kell beszerezni,
elvezetni a kivitelezőnek. A fák fényfüzérrel való feldíszítésének NINCS évenkénti díja, hiszen azok egyszer kerülnek
felszerelésre. Ezek a füzérek úgy vannak tervezve, hogy a képesek követni a fa növekedését.
A jelenleg meglévő ünnepi díszvilágítási elemek felhelyezése és leszerelése éves szinten kb. 2.000.000 Ft-ot tett ki.
A fejlesztés után, a megnövekedett darabszám miatt várhatóan 4.000.000 Ft-ot fog kitenni minden évben.
A kivitelezéshez szükséges forrás biztosításához a 2021. évi költségvetés átcsoportosítására van szükség. A
11.684.000 Ft forrásaként a zöldterület kezelés dologi kiadásai között megtakarításként jelentkező 6.684.000 Ft-ot
javasoljuk kijelölni, valamint az ár-és belvízvédekezés kormányzati funkció fel nem használt előirányzatából
5.000.000 Ft-ot javaslunk átcsoportosítani a közvilágítási kormányzati funkcióra, ahol a kiadás elszámolásra kerül.

23

24

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

A bizottság megtárgyalta az előterjesztést és javasolja a
Képviselő-testületnek a döntési javaslat elfogadását.

Döntési javaslat
"Díszvilágítás fejlesztéséhez forrás biztosítása"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: ÁLTALÁNOS ÜGYEK
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Gyomaendrőd Város Önkormányzatának 2021. évi
költségvetésről szóló 8/2021. (II.25.) önkormányzati rendelet 6. mellékletének zöldterület kezelés megtakarított
dologi előirányzatából 6.684.000 Ft-ot, az ár és belvízvédekezés dologi előirányzatából 5.000.000 Ft-ot csoportosít
át a 2021. évben megvásárolt karácsonyi díszvilágítási motívumok felszerelési, kivitelezési költségeinek
finanszírozásához.
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
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7. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület
2021. október 28-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező bizottság:

Holtág-fejlesztési alap B) komponensének felhasználásáról tájékoztatás
Omiliákné Csikós Anikó
Toldi Balázs polgármester
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
A civil szervezetek támogatását szolgáló alapok létrehozásáról szóló 22/2020. (XI. 26.) önkormányzati rendelet
megalkotásával, létrehozásra került a Holtág-fejlesztési Alap (korábbi környezetvédelmi alap) B) komponense, mely
a holtágak környezetében végzett szúnyoggyérítés költségének 50 % mértékű átvállalását foglalja magában.
A támogatásra Gyomaendrőd Város Képviselő-testület 153/2021. (V. 25.) Gye. Kt. határozatával pályázati kiírás
került közzétételre.
A támogatásra azon civil szervezetek nyújthatnak be pályázatot, akik Gyomaendrőd közigazgatási területén található
holtágak környezetében látják el a feladatukat és végzik a tevékenységüket, saját megrendelésre légi és földi
szúnyoggyérítést végeztek (légi kémiai gyérítés esetében Gyomaendrőd Város Önkormányzata elrendelésére) a
vonatkozó jogszabályok figyelembe vételével.
A támogatás a 2021. június 1. és 2021. szeptember 30. között elvégzett szúnyoggyérítés teljesített költségének
50%-os mértékét foglalja magában. A pályázat során elszámolható maximális költség 1.500Ft+Áfa/HA.
A támogatásról Gyomaendrőd Város Polgármestere saját hatáskörben dönt, mely döntéséről a Képviselő-testületet
tájékoztatja.
A támogatásra az alábbi szervezetek nyújtottak be pályázatot és részesültek támogatásban:
Szervezet
légi gyérítés földi gyérítés össz.gyérítés szervezet össz.
támogatás
(alkalom)
(alkalom)
(alkalom)
költsége
Bónomzug Vizéért Egyesület
4
3
7
489.600,-Ft
200.025,-Ft
Kecsegészug Tájvédelmi és
3
2
5
387.465,-Ft
174.307,-Ft
Horgász Egyesület
Templomzugi Környezetvédelmi és
4
0
4
228.600,-Ft
114.300,-Ft
Horgász Egyesület
Papzugi Természetvédelmi és
3
0
3
85.725,-Ft
42.864,-Ft
Horgász Egyesület
Sóczózugi Környezetvédelmi és
4
3
7
438.600,-Ft
182.880,-Ft
Horgász Egyesület
Békés Megyei Peresi-holtág
4
0
4
228.600,-Ft
114.300,-Ft
Természetvédelmi Egyesület
Peresi-Holtág Környezetvédelmi
3
0
3
102.870,-Ft
51.435,-Ft
Egyesület
Dan zugi Egyesület
4
0
4
342.900,-Ft
171.452,-Ft
Mindösszesen nyújtott önkormányzati támogatás
1.051.563,-Ft
Gyomaendrőd Város Önkormányzat 2021. évi költségvetésében erre a támogatásra 1.500.000,-Ft került
elkülönítésre.
A gyérítés ilyen módon történő támogatására azért volt szükség, mert a korábbi években – amikor még általánosan
engedélyezve volt a légi gyérítés – az Önkormányzat a saját beszerzésében megvalósította a területek gyérítését. A
légi gyérítés betiltását követően az önkormányzati beszerzésben ezek a területek már nem szerepeltek. A légi
kémiai gyérítés ismételt ideiglenes engedélyezése után az Önkormányzat már nem tudta úgy módosítani a
kivitelezési szerződést, hogy abba a holtágak területei is bele férjenek, mert az már meghaladta volna a
közbeszerzési törvény által biztosított lehetőségeket, így az egyesületek külön-külön szerződtek a kivitelezővel úgy,
hogy a holtágak gyérítése időben összekapcsolódott a városi gyérítéssel.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására, döntésének meghozatalára.
Döntéshozói vélemények
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági
Bizottság

A Bizottság javasolja a tájékoztató
elfogadását.
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Döntési javaslat
"Holtág-fejlesztési alap B) komponensének felhasználásáról tájékoztatás"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Testületi ügyek
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a 2021. évi Holtág-fejlesztési alap B)
komponenséből nyújtott támogatásokról szóló tájékoztatót.
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
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8. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület
2021. október 28-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező bizottság:

Beszámoló a XXIII. Gyomaendrődi Nemzetközi Halfőző verseny
megvalósításáról
Omiliákné Csikós Anikó
Toldi Balázs polgármester
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság, Ügyrendi,
Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság, Pénzügyi,
Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
A XXIII. Gyomaendrődi Nemzetközi Halfőző verseny 2021. augusztus 20-án került megrendezésre. A rendezvényt a
Kállai Ferenc Művelődési Központ szervezte. A rendezvény megvalósításáról készített beszámoló az előterjesztés
mellékletében található.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a beszámoló elfogadására, döntésének meghozatalára
Döntéshozói vélemények
Városfenntartó, Környezetvédelmi és
Mezőgazdasági Bizottság

A Bizottság az előterjesztést megtárgyalta, a
beszámoló elfogadását javasolja.

Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és
Esélyegyenlőségi Bizottság

A Bizottság az előterjesztést megtárgyalta, a
beszámoló elfogadását javasolja.

Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és
Közbeszerzési Bizottság

A Bizottság az előterjesztést megtárgyalta, a
beszámoló elfogadását javasolja.

Döntési javaslat
"A XXIII. Gyomaendrődi Nemzetközi Halfőző verseny megvalósításáról szóló beszámoló elfogadása"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Intézményirányítás
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete elfogadja a Kállai Ferenc Művelődési Központ szervezésében 2021.
augusztus 20-án megrendezett XXIII. Gyomaendrődi Nemzetközi Halfőző versenyről szóló beszámolóját.
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
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9. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület
2021. október 28-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező bizottság:

Beszámoló a XXII. Gyomaendrődi Nemzetközi Sajt- és túrófesztivál
megvalósításáról
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!
2021. szeptember 16-19 között került megrendezésre került a XXII. Gyomaendrődi Nemzetközi Sajt- és túrófesztivál.
A rendezvényről készített beszámoló az előterjesztés mellékletében található.
A XXII. Gyomaendrődi Nemzetközi Sajt- és túrófesztivál megrendezése során a Kállai Ferenc Művelődési
Központnál és Gyomaendrőd Város Önkormányzatánál felmerült költségek összege mindösszesen 13.629.783,-Ft a
realizálódott bevételek összege 2.535.000,-Ft. A szükséges kiegészítés összege 11.094.783,-Ft.
A 2021. évi költségvetési rendeletben a rendezvény megvalósítására 10 M Ft-ot különített el a Képviselő-testület.
A különbözetként jelentkező 1.094.783,-Ft-ot valamint a még nem ismert kalkulált Artisjus költséget is figyelembe
véve 1.200.000,-Ft további forrás kijelölése szükséges.
Javasoljuk a Képviselő-testületnek, hogy ezen összeget a Nemzetközi Halfőző versenyre betervezett, de fel nem
használt keretből (946.000,-Ft), valamint a Főtéri Sokadalomra elkülönített 1 M Ft összegű keretből biztosítsa.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására, döntésének meghozatalára.
Döntéshozói vélemények
Városfenntartó, Környezetvédelmi és
Mezőgazdasági Bizottság

A Bizottság az előterjesztést megtárgyalta, javasolja a
döntési javaslatok elfogadását.

Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és
Esélyegyenlőségi Bizottság

A Bizottság az előterjesztést megtárgyalta, javasolja a
döntési javaslatok elfogadását.

Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és
Közbeszerzési Bizottság

A Bizottság az előterjesztést megtárgyalta, javasolja a
döntési javaslatok elfogadását.

1. döntési javaslat
"A XXII. Gyomaendrődi Nemzetközi Sajt- és túrófesztivál megvalósításáról szóló beszámoló elfogadása"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Testületi ügyek
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Képviselő-testületet elfogadja a XXII. Gyomaendrődi Nemzetközi Sajt- és túrófesztivál
megvalósításáról készült beszámolót
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
2. döntési javaslat
"A XXII. Gyomaendrődi Nemzetközi Sajt- és Túrófesztivál költségeihez többletforrás biztosítása"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Költségvetés, zárszámadás
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete a XXII. Gyomaendrődi Nemzetközi Sajt-és túrófesztivál költségeinek
finanszírozásához 1.200.000,-Ft összegű többletforrást biztosít, a 2021. évi költségvetési rendelet 7. mellékletében
(működési céltartalék) a Nemzetközi Halfőző verseny fel nem használt kerete, valamint a Főtéri Sokadalomra
elkülönített kerete terhére.
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Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
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10. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület
2021. október 28-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:

Fekvéshatár módosítások
Csényi István
Toldi Balázs polgármester

Véleményező bizottság:

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

Tisztelt Képviselő-testület!
A Körös-Vidéki Vízügyi Igazgatóság kérelemmel fordult Gyomaendrőd Város Önkormányzatához.
Az „Árvízvédelmi védvonalak mértékadó árvízszintre történő kiépítése, védvonalak terhelésének csökkentése a
Körösökön” elnevezésű, KEHOP-1.4.0-15-2016-00012 azonosító számú projekt keretében megvásárolt,
megosztással külön helyrajzi számra kerülő gyomaenrődi ingatlanokat össze kell vonni a töltés helyrajzi számával. A
telekegyesítés csak azonos fekvésű helyrajzi számokra történhet meg. A töltés külterületi helyrajzi számon van, a
megvásárolt területek egy része pedig zártkerti ingatlan. Az összevonáshoz először fekvéshatárt kell módosítani,
melyhez a település önkormányzatának képviselő-testületi határozata szükséges (8/2018. AM rendelet 26. § (1)
bek.). A határozatot a földhivatal az ingatlan-nyilvántartási átvezetéshez fogja kérni.
A kérelem alapján a fekvéshatár-rendezéssel a Gyomaendrőd 02346 hrsz.-ú külterületi ingatlannal határos az
alábbiakban érintett zártkerti ingatlanok fekvése külterületire változik.
Az érintett zártkerti helyrajzi számok a következők Gyomaendrődön: 15052/1, 15052/3, 15053/44, 15053/46,
15055/39, 15057/37, 15056/54, 15059/3, 15059/4, 8801, 15051/53, 15053/2, 15053/23, 15055/1, 15055/2, 15055/37,
15055/38, 15056/52, 15056/56, 15058/3 hrsz.-ok.
Az Igazgatóság a fentiekre tekintettel kéri a jogszabály szerint meghatározott képviselő-testületi döntést a kül- és
belterületi fekvéshatár módosításához.
Az érintett ingatlanok a Magyar Állam tulajdonát képezik.
A hivatkozott jogszabály szerint a közigazgatási egységek és fekvések határvonalának változásához szükséges
vázrajzokat az érintett település önkormányzatának képviselő-testületi határozata szerint kell elkészíteni.
A közigazgatási egységek és fekvések között közvetlenül csak egész földrészletek csatolhatóak át. Ha az átcsatolás
csak a földrészlet egy részét érinti, akkor azt még az eredeti nyilvántartási egységben meg kell osztani.
A fekvéshatár módosítással kapcsolatban 2021. március 26-án egyeztetést folytattunk le az Igazgatóság
munkatársaival, melyen jelen volt a főépítész is.
Az előterjesztéshez mellékelt vázrajzok az egyeztetésen elhangzottaknak megfelelően készültek el.
Kérem a Képviselő-testülettől az előterjesztés megtárgyalását és a döntési javaslat elfogadását.
Döntéshozói vélemények
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai,
Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság

A Bizottság javasolja az előterjesztéshez mellékelt változási
vázrajzok alapján a fekvéshatár módosításokhoz való
hozzájárulást.

Városfenntartó, Környezetvédelmi és
Mezőgazdasági Bizottság

A Bizottság javasolja az előterjesztéshez mellékelt változási
vázrajzok alapján a fekvéshatár módosításokhoz való
hozzájárulást.

Döntési javaslat
"Hozzájárulás a fekvéshatár módosításokhoz"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Önkormányzati vagyoni ügyek
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 9/2010. (II. 26.) önkormányzati rendelet a város helyi
építési szabályzatáról és szabályozási tervéről szóló rendelet alapján külterületbe vonja a következő gyomaendrődi
ingatlanokat:
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Változás előtti
Helyrajzi szám
8801
15051/53
15052/1
15052/3
15053/2
15053/23
15053/44
15053/46
15055/1
15055/2
15055/37
15055/38
15055/39
15056/52
15056/54
15056/56
15057/37
15058/3

Fekvéshatár módosítás
utáni hrsz.
02808/10
02794/8
03001
02794/9
03003
03005
03002
03004
03006
03007
03009
03010
03008
03011
03012
02808/5
02808/6
02808/7

15059/3
15059/4

02808/8
02808/9

Művelési ág, megnevezés
legelő 3, 1,42 AK
szántó 3, 15,40 AK
kivett, saját használatú út
kivett, saját használatú út
szántó 3, 2,72 AK
szántó 3, 2,71 AK
szántó 3, 13,74 AK
kivett, saját használatú út
kert 2, 2,37 AK
kert 2, 2,34 AK
kert 2, 2,27 AK
kert 2, 2,31 AK
kivett, saját használatú út
kert 2, 1,17 AK
kivett, saját használatú út
zártkerti művelés alól kivett terület
kivett, csatorna
legelő 2, 3,84 AK
erdő 2, 1,25 AK
fásított terület 2, 4,61 AK
kivett, árok
kivett, út

Összevonás utáni
művelési ág

kivett töltés

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete felhatalmazza a Polgármestert a 2007. évi törvény 15. § (2) bekezdés
szerinti nyilatkozattételre, valamint hogy a Müller Nóra által a 11/2021; 12/2021; 13/2021; 14/2021 valamint a
15/2021 munkaszámon készített, a földhivatal által záradékolt 15052/1, 15052/3, 15053/44, 15053/46, 15055/39,
15057/37, 15056/54, 15059/3, 15059/4, 8801, 15051/53, 15053/2, 15053/23, 15055/1, 15055/2, 15055/37, 15055/38,
15056/52, 15056/56, 15058/3 helyrajzi számú földrészletek külterületbe csatolásáról szóló változási vázrajzokon
feltüntetettek földhivatali ingatlan-nyilvántartáson történő átvezetéshez a szükséges jognyilatkozatokat kiadja.
Határidők, felelősök:
Határidő: 2021. 10. 28.
Felelős: Toldi Balázs
Hivatali felelős: Csényi István
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11. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület
2021. október 28-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező bizottság:

Forgalmi rend változtatási kérelem
Pardi László osztályvezető
Toldi Balázs polgármester
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
A Jókai Mór utca lakói (a megközelítőleg 28 lakóház és a Kollmann lakótelep képviselőjéből 15) kérik az
Önkormányzatot, hogy az utcában „fekvő rendőr” kerüljön kialakításra a megnövekedett gépjármű forgalom miatt.
A lakók kérelme a csatolt mellékletben megtalálható.
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.
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

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

Döntési javaslat
"Kérelem elutasítása"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Közlekedés
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Jókai Mór utcai lakosok kérelmét elutasítja és nem
létesít forgalom lassító bordát az útszakaszon.
Határidők, felelősök:
Határidő: 2021. 10. 30.
Felelős: Toldi Balázs
Hivatali felelős: Pardi László
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12. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület
2021. október 28-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:

Gyomaendrőd Város turisztikai jellegű logó és arculat pályázata
Omiliákné Csikós Anikó
Toldi Balázs polgármester

Véleményező bizottság:

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

Tisztelt Képviselő-testület!
Az elmúlt időszakban Gyomaendrőd turisztikai fejlesztéseivel kapcsolatban megfogalmazódott az az igény, hogy a
városnak szüksége van egységes turisztikai jellegű megjelenésre, amely kifejezően bemutatja Gyomaendrőd
turisztikai arculatát.
Ennek megvalósítására önkormányzatunk nyílt pályázatot ír ki a döntési javaslatban foglaltak szerint.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet döntésének meghozatalára.
Döntéshozói vélemények
Városfenntartó, Környezetvédelmi és
Mezőgazdasági Bizottság

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

Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi
és Esélyegyenlőségi Bizottság

A Bizottság megtárgyalta az előterjesztést a pályadíj összegét
300.000,-Ft helyett 500.000,-Ft-ban javasolja megállapítani.

Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai,
Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság

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

1. döntési javaslat
"Gyomaendrőd Város turisztikai jellegű logó és arculat pályázati kiírása"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: ÁLTALÁNOS ÜGYEK
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzata nyílt pályázatot hirdet egyéni és szakmai alkotók illetve alkotóközösségek
számára Gyomaendrőd Város turisztikai jellegű logójának és arculatának megalkotására. A pályázat célja
Gyomaendrőd Város egységes turisztikai megjelenéséhez turisztikai logó és arculat megalkotása. A nyertes
pályamű tulajdonosa a pályadíj mellett az arculat további megjelenési formáira is szerződéses megbízást kaphat.
Pályázók köre: természetes személy, bármely belföldi vagy külföldi jogi személy vagy jogi személyiséggel nem
rendelkező gazdálkodó szervezet, egyéni vállalkozó, egyéni cég vagy civil szervezet.
A beküldött pályamunkák tartalma: az alábbi elemek arculati terve:
logó,
névjegykártya,
levélpapír, boríték,
meghívó,
honlap fejléc, hírlevél sablon, e-mail sablon, prezentációs sablon
Az arculat várható további megjelenítési formáiból egy-egy megtervezése előny lehet a pályázat bírálata során, de
nem követelmény a Pályázat benyújtásakor:
szórólap, nyomtatott promóciós anyagok (plakátok, írótömb, ajándékkártya, üdvözlőkártya)
rendezvény/fesztiválmegjelenés kellékei (stand, fülke, kültéri bútorok, zászló, sátor, stb.)
webes promóciós anyagok (banner, Facebook borító és profilkép),
egyéb (az intézmény tereiben megjelenő tájékoztató táblák, stb.)
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A pályázati kiíró bemutatása:
A város bővelkedik hagyományos épített és kulturális látnivalókban, mely a turizmus egyik legfontosabb vonzereje.
Hagyományosan megrendezésre kerülnek legnagyobb gasztronómiai rendezvényeink, a Nemzetközi Sajt- és
Túrófesztivál, Nemzetközi Halfőző verseny. Gyomaendrőd az országban egyedülállóan gazdag kulturális értékekkel
büszkélkedhet. Itt található a Kner Nyomdaipari Múzeum, az ország egyetlen ilyen jellegű ipartörténeti gyűjteménye.
A művészetkedvelők a városi képtárban találkozhatnak a városhoz kötődő alkotók műveivel. A város jelentős
kulturális örökségét képezi a Kállai Ferenc hagyaték, a Papp Zsigmond hagyaték, Aranka Babamúzeum. Az Endrődi
Tájház épületében a korabeli parasztbútorzattal és más tárgyi emlékekkel ismerkedhetnek meg.
A turisztikai attrakciók egyik legfontosabb meghatározója a természeti környezet, amelyben igen gazdag
Gyomaendrőd városa. A Bárka Látogatóközpont, Erzsébet ligeti lombkorona sétány és kilátó mutatja be a város régi
és jelenkori természeti környezetét.
A város Békés megye északi felében a Nagykunság és a Sárrét közvetlen szomszédságában helyezkedik el. A
települést több útvonal szeli át, amelyek közül ki kell emelni a Hármas-Körös fontosságát, hiszen annak partján
települt a város, amely folyó alapvetően meghatározza a táj arculatát. Az ország legtisztább vizű folyójaként ismert
Hármas-Körös partján fekvő Gyomaendrőd a horgászok és a vízi sportok kedvelőinek paradicsoma.
Az országban, de Európában is egyre ritkábban talál a turista olyan érintetlen, sajátos hangulatú alföldi tájat,
halakkal teli 16 holtágat, olyan folyóparti ártereket, ahol országos, sőt nemzetközi jelentőségű növény- és állatvilág
található.
Az Erzsébet liget szépen parkosított környezetében található a város termálfürdője, melynek értékes gyógyvize
számos betegség gyógyítására alkalmas. A 2003-ban teljesen felújításra kerülő Liget Fürdő 62 Celsius-fokos vizét
1960-ban gyógyvízzé nyilvánította az Egészségügyi Minisztérium.
Pályázat beérkezési határideje: 2021. november 30., kedd, 16 óra
A pályázat elbírálása:
A beérkezett pályázatokat a Kiíró a 2021. december 17-ig értékeli és bírálja el, a következő szempontok szerint:
A felhívásban szereplő követelmények teljesítése, az egységes turisztikai megjelenés megvalósítása,
A település sajátosságainak megjelenítése a pályamunkában,
Az ötlet eredetisége, frissessége.
A pályázat díjazása:
A díjnyertes pályázat 500.000.-Ft pályadíjat kap.
Gyomaendrőd Város Önkormányzata – nem kötelező módon – a nyertes pályázóval az arculat várható további, fent
említett megjelenítési formáinak tervezésére szerződést köthet.
Elvárások a logó és arculat tekintetében:
A logónak tartalmaznia kell: vizuális jelet (embléma) + tipográfiát Gyomaendrőd, a Körösök ölelése
megnevezéssel, színes vagy monokróm megjelenésben.
A logó legyen alkalmas különféle hordozókon való megjelenésre: névjegy, levélpapír, boríték, plakát,
szórólap, hírlevél, stb.
Az arculat legyen egyedi, harmonikus színvilágú, jól átlátható, letisztult, elegáns, markáns, megjegyezhető és
könnyen azonosítható.
Az arculat reflektáljon Gyomaendrőd turisztikai értékeire.
Pályázati feltételek:
Nevezési díj nincs.
Egy pályázó több pályamunkával is nevezhet, de más pályázatra, versenyre benyújtott alkotások nem fogadhatók el.
Az elkészült pályaművek mellé jeligével ellátott, zárt borítékban minden esetben csatolni kell a pályázati adatlapot
(pályázó nevét és elérhetőségeit), illetve a pályázati nyilatkozatot, mert ezek hiányában a pályázat érvénytelen.
A pályázó felelősséget vállal azért, hogy a pályázat anyaga saját műve, mellyel semmilyen szerzői és egyéb jogokat
nem sért, továbbá kijelenti, hogy bármilyen, esetleges jogsértésből adódó kárért felel. A feltétel megsértése esetén a
pályázat érvénytelen, amennyiben pedig az eredményhirdetés után derül fény a jogsértésre, a pályázó köteles a
díjat visszaszolgáltatni.
Érvényes pályázatnak a fent jelzett határidőig az alábbi formátumban és módon beérkező teljes pályaművek
tekinthetők:
- digitális formában (logó vektoros: EPS, CDR, AI, jpg; további arculati elemek legalább 300 dpi felbontásban jpg, pdf
formátumban), pendrive vagy CD/DVD adathordozóra írva és mellette 1 példány nyomtatott formátumban.
(Amennyiben a pályázó egyedi fontokat használ, kérjük azok mellékelését is az adathordozóra.)
A benyújtás módja:
postai úton vagy személyesen, zárt borítékban leadni az alábbi címre
Gyomaendrőd Város Önkormányzata, 5500 Gyomaendrőd, Selyem út 124.
Eredményhirdetés: 2021. december 20.
A pályázat egyfordulós. Az eredményt a Kiíró a város honlapján, a www.gyomaendrod.hu weboldalon, 2021.
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december 20-án 24 óráig teszi közzé.
Gyomaendrőd Város Önkormányzata a nyertes pályázat anyagának felhasználására teljes és kizárólagos jogot
szerez, illetve a nyertes pályázat anyagát és a szerző nevét nyilvánosságra hozhatja. Amennyiben a Kiíró részéről
felmerül a díjazott pályamű módosításának igénye, a pályázó vállalja a módosítások elvégzését még a kitűzött
pályadíj keretein belül.
A pályázat kiírója a hozzá benyújtott pályaműveket nem őrzi meg, nem tárolja, felelősséget e tekintetben nem vállal.
A Kiíró a pályázatot eredményhirdetés nélkül is lezárhatja.
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
2. döntési javaslat
"Pályadíj forrásának kijelölése"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Költségvetés, zárszámadás
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzata Gyomaendrőd Város turisztikai jellegű logójának és arculatának
megalkotására kiírt pályázat pályadíja forrásaként Gyomaendrőd Város Önkormányzatának 2021. évi
költségvetéséről szóló 8/2021. (II. 25.) önkormányzati rendelet 8. melléklet 35. sor Gazdaság élénkítő, turisztikai
koncepció megnevezésű előirányzatát jelöli ki.

Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
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13. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület
2021. október 28-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező bizottság:

Lakossági szennyvízcsatlakozási pályázat bírálata
Lép Edit Aliz
Toldi Balázs polgármester
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
A 2021. márciustól ismételten meghirdetésre került Lakossági szennyvízcsatlakozás pályázatra 2021. október 12-én,
Gyomaendrőd, Tanya II. 466. sz. alatti lakos pályázatot nyújtott be a tulajdonában lévő Gyomaendrőd, Tanya II. 466.
sz. alatti ingatlan csatlakozási pontjának kiépítésére maximális 100.000 Ft igényelt támogatással és 386.624 Ft
önerővel. A csatlakozási pont kiépítésének költsége bruttó 486.624 Ft, mely alapján a maximálisan adható
támogatás összege 100.000 Ft. A pályázó az ingatlanán jelenleg nem rendelkezik szennyvízbekötéssel, a
talajterhelés elkerülése érdekében a csatlakozás kiépítése indokolt.
A benyújtott pályázat tartalmi és formai szempontból megfelelő.
A támogatásra rendelkezésre álló keretösszeg 866.000 Ft, melyből eddig összesen 2 db pályázat került
támogatásra. A pályázati konstrukció alapján a benyújtott pályázatok folyamatos elbírálás alá esnek.
A fentiek alapján a következőket javaslom a Képviselő-testületnek:
Gyomaendrőd, Tanya II. 466. sz. alatti lakos ingatlanának csatlakozási pontjának kiépítésére vonatkozó
pályázatát nyilvánítsa érvényesnek és eredményesnek, valamint 100.000 Ft, azaz százezer forint összegű
támogatásban részesítse. Amennyiben a Képviselő-testület érvényesnek és eredményesnek nyilvánítja a pályázatot,
a támogatás összege a 2021. évi költségvetés 8. melléklet 72. sor terhére kerül kifizetésre.
Döntéshozói vélemények
Városfenntartó, Környezetvédelmi és
Mezőgazdasági Bizottság

A bizottság megtárgyalta az előterjesztést és javasolja a
Képviselő-testületnek a döntési javaslat elfogadását.

Döntési javaslat
"IV. 423-11/2021. ikt. sz. pályázat elbírálása"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Környezetvédelem
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az LSZT-2021 pályázati azonosítójú „Lakossági
szennyvízcsatlakozás támogatása” című felhívásra beérkezett Gyomaendrőd, Tanya II. 466. sz. alatti ingatlan
csatlakozási pontjának kiépítésére vonatkozó pályázatát érvényesnek és eredményesnek nyilvánítja és 100.000 Ft
összegű támogatásban részesíti a 2021. évi költségvetés 8. melléklet 72. sor terhére.
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
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14. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület
2021. október 28-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező bizottság:

Gyomaszolg Ipari Park Kft. Felügyelő Bizottságába új tag választása
Pap-Szabó Katalin jegyző
Toldi Balázs polgármester
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság

Tímár Vince Imre 2021. augusztus 11. napján bekövetkezett halálával a Gyomaszolg Ipari Park Kft. háromtagú
felügyelőbizottsága két főre csökkent. A jogi személy tulajdonosi ellenőrzése céljából, a Polgári Törvénykönyvről
szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 3:26. § (1) bekezdése értelmében a tagok vagy az alapítók a
létesítő okiratban három tagból álló felügyelőbizottság létrehozását rendelhetik el azzal a feladattal, hogy az
ügyvezetést a jogi személy érdekeinek megóvása céljából ellenőrizze.
A Ptk. 3:26. § (4) bekezdése alapján az első felügyelőbizottság tagjait a létesítő okiratban kell kijelölni, ezt követően
a döntéshozó szerv választja a felügyelőbizottsági tagokat. A felügyelőbizottsági tagsági jogviszony az elfogadással
jön létre.
Gyomaendrőd Város Önkormányzata, mint az alapítói jogok gyakorlója a betöltetlen felügyelőbizottsági tisztség
betöltésére Tölcsér Zoltánt (5502 Gyomaendrőd, Sugár út 116. szám alatti lakost) javasolja.
Fentiekre tekintettel kérem a tisztelt Képviselő-testületet a határozati javaslat elfogadására.
Döntéshozói vélemények
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági
Bizottság

A Bizottság támogatja a határozati javaslat
elfogadását.

Döntési javaslat
"Gyomaszolg Ipari Park Kft. Felügyelő Bizottságába új tag választása"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: ÁLTALÁNOS ÜGYEK
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a GYOMASZOLG Ipari Park Kft felügyelő
bizottságának tagjává Tölcsér Zoltán (Gyomaendrőd, Sugár út. 116. szám alatti) lakost 2021. november 1. napjával
válassza meg.
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
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15. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület
2021. október 28-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:

Tájékoztatás „A temetők rendje” szabályzatról
Dr. Csordás Ádám
Toldi Balázs polgármester

Tisztelt Képviselő-testület!
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete 2021. szeptemberi rendes ülésén alkotta meg a kegyeleti
közszolgáltatásról és a köztemetők rendjéről szóló 23/2021. (IX. 30.) önkormányzati rendeletet (a továbbiakban:
Rendelet)
A Rendelet 4. § (3) bekezdése rögzíti, hogy 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.
A Rendelet megalkotásával egyidejűleg a közszolgáltatást ellátó Zöldpark Gyomaendrőd Nonprofit Kft. Ügyvezetőjét,
Dinya Józsefet Toldi Balázs polgármester felszólította, hogy a következő rendes ülésre nyújtsa be a temetőkbe
történő behajtás, valamint a temetők rendjének fenntartására vonatkozó szabályzatot, vagy, amennyiben ilyen
szabályzata még nincs, azt a novemberi képviselő-testületi ülés előtt a hivatallal közösen dolgozzák ki, és az
kerüljön a képviselő-testület elé.
Ügyvezető Úr 2021. október 7. napján benyújtotta a Közszolgáltató által elkészített szabályzatot, mely jelen
előterjesztés mellékletét képezi.
Fentiekre tekintettel kérem a tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztése megvitatására és a határozati javaslat
elfogadására.
Döntési javaslat
"Tájékoztató elfogadása"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: ÁLTALÁNOS ÜGYEK
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete megismerte és elfogadja „A Temetők rendje” tárgyában megküldött
szabályzatot.
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal

39

16. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület
2021. október 28-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:

Döntés intézményvezetői jogviszonyról
Dr. Csordás Ádám
Toldi Balázs polgármester

Tisztelt Képviselő-testület!
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete a 215/2021. (VII. 29.) Gye. Kt. határozatával megbízta Ambrus Szilvia
pályázót (5520 Szeghalom, Dobó u. 10. szám alatti lakos) a Kállai Ferenc Művelődési Központ intézményvezetői
(magasabb vezető) beosztásának ellátásával „igazgató” munkakörben, határozott időre, öt évre 2021. szeptember 1.
napjától 2026. augusztus 31. napjáig.
2021. október 14. napján Toldi Balázs Polgármester és Ambrus Szilvia Igazgató Asszony (a továbbiakban: Felek)
közötti szóbeli megbeszélés alapján a Felek közös megegyezéssel megállapodtak abban, hogy Igazgató Asszony a
megbeszélés napjától, azaz 2021. október 14. napjától mentesül a munkavégzési kötelezettségei alól,
munkaviszonyáról pedig jelen testületi ülésen születik döntés. A Felek jelen szóbeli megállapodásáról írásbeli
feljegyzés készült, mely jelen előterjesztés mellékletét képezi.
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 19. §-a , 41. §-a valamint 42. §-a
értelmében az intézményvezető jogviszonya tekintetében a kinevezés és felmentés esetén a munkáltatói jogkört a
Képviselő-testület gyakorolja át nem ruházható hatáskörben.
Fentiekre tekintettel kérem a tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megvitatására és a határozati javaslat
elfogadására!
Döntési javaslat
"Jogviszony közös megegyezés jogcímen történő megszüntetése"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Személyzeti ügyek
A Képviselő-testület a javaslatról minősített többséggel, nyílt szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete Ambrus Szilvia (5520 Szeghalom, Dobó u. 10. szám alatti lakos) a Kállai
Ferenc Művelődési Központban betöltött igazgatói (magasabb vezetői) munkaviszonyát közös megegyezés
jogcímen, 2021. október 31. napjával megszünteti.
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete felhatalmazza Toldi Balázs Polgármestert a jogviszonyt megszüntető okirat
előkészítésére és aláírására.
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
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17. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület
2021. október 28-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:

Döntés intézményvezetői ideiglenes megbízásról, intézményvezetői pályázat kiírásáról
Dr. Csordás Ádám
Toldi Balázs polgármester

Tisztelt Képviselő-testület!
2021. november 1. napjától a Kállai Ferenc Művelődési Központ igazgatói (magasabb vezetői) státusza betöltetlen,
az intézmény akadálytalan és jogszerű működéséhez két döntési javaslat meghozatala szükséges:
1.) 2021. november 1. napjától a Képviselő-testület, mint a kinevezési jogkör gyakorlója pályázat lefolytatása nélkül,
legfeljebb 120 napra megbízhatja ideiglenesen a szakmai szempontok, és a jogszabályban meghatározott
követelményeknek is megfelelő jelöltet.
A kulturális intézményben foglalkoztatottak munkaköreiről és foglalkoztatási követelményeiről, az intézményvezetői
pályázat lefolytatásának rendjéről, valamint egyes kulturális tárgyú rendeletek módosításáról szóló 39/2020. (X. 30.)
EMMI rendelet 5. § (9) bekezdése alapján:
„(9) Ha az intézményvezető munkaviszonyának megszűnését vagy az intézményvezetői munkakörben történő
foglalkoztatása megszűnését követő napon az intézményvezetői munkakör nem kerül betöltésre, a munkáltatói
jogkör gyakorlója a meghatározott követelményeknek megfelelő foglalkoztatottját legfeljebb 120 nap időtartamra
pályázat lefolytatása nélkül is megbízhatja az intézményvezetői feladatok ellátásával.”
Benéné Szerető Hajnalka, az Intézmény alkalmazottja 2020. november 1. napja és 2021. augusztus 31. napja
közötti időszakban ideiglenes igazgatói (magasabb vezetői) munkakörben már vezette az intézményt, az előzetes
szóbeli egyeztetések alkalmával jelezte, hogy a sikeres pályázati eljárás lefolytatásáig ismét vállalja az igazgatói
munkakör ideiglenes betöltését.
2.) Az 1. pontban meghatározott döntéssel egyidejűleg, Gyomaendrőd Város Önkormányzata pályázatot hirdet az
Intézmény igazgatói (magasabb vezetői) feladatainak ellátására.
Fentiekre tekintettel kérem a tisztelt Képviselő-testületet a határozati javaslatok elfogadására!
1. döntési javaslat
"Intézményvezető ideiglenes megbízása"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Személyzeti ügyek
A Képviselő-testület a javaslatról minősített többséggel, nyílt szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete a kulturális intézményben foglalkoztatottak munkaköreiről és foglalkoztatási
követelményeiről, az intézményvezetői pályázat lefolytatásának rendjéről, valamint egyes kulturális tárgyú rendeletek
módosításáról szóló 39/2020. (X. 30.) EMMI rendelet 5. § (9) bekezdése alapján megbízza Benéné Szerető Hajnalkát
a Kállai Ferenc Művelődési Központ intézményvezetői feladatainak ellátására 2021. november 1. napjától 2022.
február 28. napjáig.
Benéné Szerető Hajnalkát a vezetői megbízásért havi bruttó 100 000 Ft, azaz százezer forint illeti meg.
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
2. döntési javaslat
"Pályázati kiírás megalkotása"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Személyzeti ügyek
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete pályázatot hirdet az alábbi tartalommal:
Kállai Ferenc Művelődési Központ
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Igazgató (magasabb vezető)
beosztás ellátására.
Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő
A vezetői megbízás időtartama:
A vezetői megbízás határozott időre, 5 évre; 2022. március 1. napjától 2027. február 28. napjáig szól.
A munkavégzés helye:
Békés megye, 5500 Gyomaendrőd, Kossuth L. utca 9.
A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
A közművelődési feladatok (kulturális programok, előadások, városi rendezvények) szervezése mellett az intézmény
alapító okiratában foglalt feladatok szabályosságnak megfelelő, színvonalas ellátása. A fenntartó által hozott
döntések végrehajtása, folyamatos kapcsolattartás, tájékoztatási és beszámolási kötelezettség.
Az intézmény működésének biztosítása a költségvetési keretek betartásával, munkáltatói jogok gyakorlása.
Összekötő szerep ellátása a helyi közművelődési és turisztikai feladatokat ellátó, valamint szakmai intézményekkel,
szervezetekkel.
Illetmény és juttatások:
Az illetmény és az egyéb juttatások meghatározása a Munkáltató és a Pályázó közötti szabad megállapodás tárgya.
Pályázati feltételek:
felsőfokú végzettség és közművelődési szakképzettség vagy nem szakirányú felsőfokú végzettség és
felsőfokú szakirányú szakképesítés
végzettségének, szakképzettségének vagy szakvizsgájának és egyben az intézmény alaptevékenységének
megfelelő feladatkörben legalább ötéves szakmai gyakorlatot szerzett
kiemelkedő szakmai vagy szakirányú tudományos tevékenységet végez
a munkakör betöltésének feltétele államháztartási és vezetési ismereteket nyújtó, legalább 120 órás képzés
(a továbbiakban: képzés) igazolt elvégzése. Ennek hiányában a vezető állású munkavállalói munkakör
betöltését követő két éven belül köteles a képzést elvégezni, és az azt igazoló okiratot be kell mutatni a
munkáltatói jogkör gyakorlójának. Aki a képzést határidőben nem végzi el, és a képzés elvégzését igazoló
okiratot nem mutatja be, a munkakörben nem foglalkoztatható tovább. (Mentesül a képzés elvégzésének
kötelezettsége alól, aki jogász vagy közgazdász szakképzettséggel rendelkezik, vagy a képzést az
intézményvezetői munkakör betöltését megelőzően elvégezte, és azt okirattal igazolja.)
vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása
büntetlen előélet
magyar állampolgárság
cselekvőképesség
3 hónap próbaidő
Elvárt kompetenciák:
határozottság, önállóság, jó döntési képesség,
jó kommunikációs képesség,
jó kapcsolatépítő, kapcsolattartó képesség.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
részletes szakmai önéletrajz
az intézmény vezetésére, irányítására vonatkozó szakmai-, vezetői program,
iskolai végzettséget, szakképzettséget, gyakorlatot igazoló okiratok másolatai,
három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány,
nyilatkozat arról, hogy a teljes pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással
összefüggő kezeléséhez hozzájárul,
nyilatkozat arról, hogy a pályázat elnyerése esetén vállalja a vagyonnyilatkozat-tételi eljárást,
A munkakör betölthetőségének időpontja:
A beosztás legkorábban 2022. március 1. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje: 2022. január 31.
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A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Toldi Balázs polgármester nyújt, a 06-66/386-122 -es
telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
Postai úton, a pályázatnak a Gyomaendrőd Város Önkormányzata címére történő megküldésével (5500
Gyomaendrőd, Selyem út 124. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a beosztás megnevezését: Igazgató.
A pályázat elbírálásának határideje: 2022. február 24.
A pályázati kiírás további közzétételének helye:
www.gyomaendrod.hu
A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A pályázat iránt érdeklődő a pályázat elkészítéséhez szükséges tájékoztatást megkapja, az intézményt
megismerheti.

Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
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18. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület
2021. október 28-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:

PEA Együttműködési megállapodás
Petényi Roland osztályvezető
Toldi Balázs polgármester

Tisztelt Képviselő-testület!
A Békés Megyei Önkormányzati Hivatal (továbbiakban BMÖH), megkereste Önkormányzatunkat azzal, hogy
sikeresen pályázott a TOP-1.5.1-20-2020-00008 azonosítószámú „A 2021-27 tervezési időszak projektszintű
előkészítése Békés megyében” című pályázatával (továbbiakban PEA). A pályázat értelmében a Békés Megyei
Önkormányzati Hivatal közreműködik a települések számára projektszintű műszaki dokumentációk elkészítésében.
Az érintett projektekkel kapcsolatban korábban több egyeztetés is történt, melynek eredményképpen Gyomaendrőd
Város Önkormányzata – együttműködve a BMÖH-val – 2 projekt előkészítésével vesz részt a pályázatban:
- Óvodafejlesztés Gyomaendrődön című projekthez komplex engedélyes és kiviteli tervek készülnének a Kossuth úti
óvoda átalakítására, valamint udvarfejlesztéséhez,
- Zöld Város fejlesztések Gyomaendrődön projekthez pedig koncepcióterv készülne.
Az együttműködési megállapodás keretében Gyomaendrőd Város Önkormányzata vállalja a műszaki dokumentációk
elkészíttetését a BMÖH pedig 3 oldalú szerződés keretében támogatást biztosít a PEA forrás terhére.
A megállapodásnak van viszont veszélye is: amennyiben a dokumentáció nem készül el a pályázat beadási
határidejére, így az nem kerül pályázathoz felhasználásra, abban az esetben a BMÖH részére a felmerült költséget
Gyomaendrőd Város Önkormányzata köteles önerőből megtéríteni.
A megkötendő Együttműködési megállapodás és Szándéknyilatkozat az előterjesztés mellékletében található.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, az előterjesztésben foglaltakat megvitatni szíveskedjen és döntését határozat
formájában hozza meg.
Döntési javaslat
"PEA Együttműködési megállapodás"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: ÁLTALÁNOS ÜGYEK
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy Együttműködési megállapodás
keretében részt vesz a Békés Megyei Önkormányzati Hivatal mint Kedvezményezett által megnyert TOP-1.5.1-202020-00008 azonosítószámú „A 2021-27 tervezési időszak projektszintű előkészítése Békés megyében” című
pályázatban, melynek keretében „Az Óvodafejlesztés Gyomaendrődön” című projekthez engedélyes és kiviteli tervek
készülnek, a „Zöld Város fejlesztéshez” pedig koncepcióterv készül háromoldalú megállapodás keretében.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza Toldi Balázs polgármestert a mellékelt
Együttműködési szándéknyilatkozat és Együttműködési megállapodás aláírására.
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
Felelős: Toldi Balázs
Hivatali felelős: Petényi Roland
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Együttműködési megállapodás

mely létrejött egyrészről
Békés Megyei Önkormányzati Hivatal
Székhely: 5600 Békéscsaba, Árpád sor 18.
Törzsszám: 342009
Adószám: 15342005-2-04
Bankszámlaszám: 10026005-00319580-00000079
képviseli: Dr. Horváth Mihály jegyző
(továbbiakban: Kedvezményezett)
másrészről
Települési önkormányzat
Székhely:
Cégjegyzékszám:
Adószám:
Bankszámlaszám:
képviseli:
(továbbiakban: Együttműködő partner, együttesen: Felek)
között alulírott helyen és időben az alábbi feltételek szerint.

Előzmények:
1

2

A Kedvezményezett TOP-1.5.1-20-2020-00008 azonosítószámmal, „A 2021-27
tervezési időszak projektszintű előkészítése Békés megyében” címmel sikeres
pályázatot (továbbiakban: PEA) nyújtott be a Terület- és Településfejlesztés Operatív
Program felhívásra, mely keretében közreműködik a települések számára projektszintű
műszaki dokumentációk elkészítésében.
Együttműködő partner szándékában áll a 2021-2027-es programozási időszakban a
Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Plusz keretében meghirdetésre kerülő
kapcsolódó felhívásra támogatási kérelmet benyújtani ………………. (pl. Óvoda,
Művelődési ház felújítása) tárgyban.

I.

Együttműködés tárgya, tartalma

1. A Felhívással összhangban az Együttműködő partner vállalja az alábbi projektszintű
előkészítési dokumentumok elkészítését, az ehhez szükséges szakember beszerzését: (a
nem releváns törlendő)
a) Integrált Településfejlesztési Stratéga (továbbiakban: ITS) készítése, vagy meglévő
felülvizsgálata, módosítása
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b) Települési Zöld Infrastruktúra Fejlesztési- és Fenntartási Akcióterv készítése
(továbbiakban: ZIFFA)
c) Integrált Települési Vízgazdálkodási Terv (továbbiakban: ITVT) készítése
d) Települési Helyi Esélyegyenlőségi Programok felülvizsgálata, módosítása
e) Települési Vízkárelhárítási Terv készítése, felülvizsgálata, aktualizálása
f) Vízgazdálkodáshoz kapcsolódó szimulációs modellezés készítése, kalibrálása
g) Műszaki dokumentáció készítése (beleértve: helyszínrajz, vázlatrajzok (jelenlegi és
tervezett állapot bemutatása legalább alaprajzokkal), rövid műszaki leírás,
engedélyezési és kiviteli tervek, kerékpáros nyomvonalterv, változási vázrajz)
h) Környezeti hatástanulmány, környezeti állapot felmérés készítése
i) Projektelőkészítő, megvalósíthatósági tanulmányok, üzleti tervek, költség-haszon
elemzés, megalapozó dokumentumok készítése
j) Igényfelmérések készítése és elemzése
k) Energetikai tanúsítványok készítése
l) Épületenergetikai átvilágítás (audit) készítése
2. Felek megállapodnak, hogy az Együttműködő partner az 1. pontban részletezett
dokumentumokat elkészítteti.
3. A Kedvezményezett az 1. pontban meghatározott feladatok ellátásra a kiválasztásra
került szakemberrel 3 oldalú szerződés keretében támogatást biztosít a PEA forrás
terhére.
4. Felek jelen megállapodást határozott időre, 2021. ….. hó ……….napjától, 2021.
……… hó …. napjáig kötik.

II. Jogok és kötelezettségek
1. Együttműködő partner jogai és kötelezettségei

a) Együttműködő partner kötelezettséget vállal arra, hogy az előre nem várt és/vagy el
nem számolható, de a megvalósításhoz fontos vagy szükséges többletköltséget saját
forrásból biztosítja.
b) Együttműködő partner (beszerzésért felelős) a Kedvezményezettel közösen beszerzési
eljárás keretében a saját igényei és a rendelkezésre álló információk alapján
lebonyolítani a dokumentáció kidolgozására irányuló beszerzést.
c) Együttműködő partner köteles a beszerzési eljárás tekintetében olyan eljárásrendet
kialakítani, melyben biztosított a Kedvezményezett részvétele és rendszeres
tájékoztatása.
d) Együttműködő partner a beszerzési eljárásban köteles különösen biztosítani a verseny
tisztaságát és nyilvánosságát, az esélyegyenlőséget és az egyenlő bánásmódot az
ajánlattevők között.
e) Együttműködő partner előkészíti és lebonyolítja a dokumentáció elkészítéséhez
szükséges beszerzési eljárást, melynek keretében:
ea. elkészíti a beszerzési eljárások dokumentációját, különös tekintettel a
beszerzések pontos műszaki, szakmai leírására, az ajánlattételi felhívásra és
a megkötendő szerződés tervezetére,
eb. beszerzési szabályzata szerint jóváhagyja a beszerzési dokumentációt,
ec. jóváhagyja a meghívandó gazdasági szereplők körét,
ed. lebonyolítja a beszerzési eljárások bírálatát,
ee. döntést hoz a beszerzési eljárások lezárásáról,
ef. gondoskodik a vonatkozó szerződés aláírásáról.
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f) Együttműködő partner erre vonatkozó igénye esetén a Kedvezményezett köteles
szakmai támogatást nyújtani a beszerzés lefolytatásában.
g) Együttműködő partner vállalja, hogy amennyiben a beszerzési eljárás során
Képviselő-testületi jóváhagyás szükséges, azokat megfelelő szervezeti
egysége/Testülete elé terjeszti.
h) Együttműködő partner felel az általa szolgáltatott adatok hitelességéért.
i) Együttműködő partner és a Kedvezményezett folyamatos kapcsolatot tart
nyertes ajánlattevővel, nyomon követi a megkötött szerződések teljesítését,
amennyiben valamelyik Fél eltérést tapasztal a megkötött szerződés tartalmától,
az észlelt eltérésekről, hiányosságokról haladéktalanul tájékoztatja a másik
Felet.
j) Együttműködő partner vállalja, hogy az elkészült dokumentációt a 202127-es tervezési időszak területi operatív program keretében megjelent TOP
Plusz felhívásra történő támogatási kérelem mellékleteként benyújtja.
k) Együttműködő partner kötelezettséget vállal, hogy amennyiben hibájából az
elkészítésre került dokumentum a támogatási kérelem mellékleteként nem került
benyújtásra a 3. oldalú megállapodás keretében biztosított összeget a
Kedvezményezett részére megtéríti.

2. Kedvezményezett jogai és kötelezettségei

a) Kedvezményezett
köteles
közreműködni
a
dokumentáció
tartalmának
meghatározásában, figyelemmel a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program
Plusz keretében várhatóan megjelenő felhívásra, a tervezett fejlesztés
megvalósíthatóságra és a fenntarthatóságra.
b) Kedvezményezett vállalja, hogy aktívan részt a beszerzései eljárás előkészítésében és
lebonyolításában.
c) Kedvezményezett felel az általa szolgáltatott adatok hitelességéért.
d) A Kedvezményezet vállalja, hogy a közös beszerzési eljárás keretében elkészült
dokumentációt térítésmentesen, felhasználói jogokkal együtt átadja az
Együttműködő partner részére, amennyiben az a 2021-2027-es programozási
időszakban a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Plusz keretében
meghirdetésre kerülő felhívásra történő támogatási kérelem benyújtásához
(beleértve, ha az adott dokumentum benyújtása csak mérföldkőhöz kell)
szükséges, valamint az elkészült dokumentáció a támogatási kérelem
mellékleteként benyújtásra kerül.
e) Kedvezményezett jogosult a dokumentáció elkészítését követően a felmerült költségek
pályázati elszámolására.
f) Kedvezményezett a tervezéssel kapcsolatosan soron kívül tájékoztatást kérhet az
Együttműködő partnertől, illetve az Együttműködő partner közreműködésével jelen
megállapodás tárgyának alapját képező projekt megvalósításába bevont partnerektől.
3. Közös jogok és kötelezettség
a) A dokumentációt készítő nyertes ajánlattevő szerződésszerű teljesítése esetén a Felek

közösen gondoskodnak a teljesítés igazolás kiállításáról, valamint finanszírozzák
(amennyiben releváns - részfinanszírozás) az elkészült munkát.
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III. Kapcsolattartás, titoktartás, jognyilatkozat-tétel
1. Felek kijelentik, hogy a tevékenységük során a tudomásukra jutott üzleti titkot
megőrzik. Üzleti titokként definiálnak minden olyan adatot, mely jelen megállapodás
keretein belül a másik féllel kapcsolatban a tudomásukra jut. Kivételt képez ez alól
azon adatok összessége, amely a Kbt. vagy más jogszabályok szerint nyilvános
adatnak minősül.
2. A titoktartási kötelezettség megszegéséből eredő kárért az ezért felelő fél kártérítési
kötelezettséggel tartozik.
3. Felek titoktartási kötelezettsége kiterjed a munkavállalóikra, valamely polgári jogi
megállapodás alapján munkavégzésre irányuló jogviszony, vagy más jogviszony
alapján a féllel kapcsolatban lévő egyéb személyekre is. Ezen személyek
magatartásáért a titoktartási kötelezettség viszonylatában az érintett fél, mint saját
magatartásáért felel.
4. Nem minősülhet üzleti titoknak mindazon adat vagy információ, amelyet jogszabály
illetve egyéb dokumentum az üzleti titok köréből kizár.
5. Jelen megállapodással kapcsolatban joghatályos nyilatkozattételre jogosult személyek
az alábbiak, akik jognyilatkozataikat kizárólag írásban, az átvétel idejét igazoló módon
tehetik meg érvényesen.
Kedvezményezett részéről:
Név, beosztás:
Elérhetőségei (levélcím, tel, fax): Megrendelő székhelye; Tel.:
Jognyilatkozat korlátozása: --Együttműködő partner részéről:
Név, beosztás:
Elérhetőségei (levélcím, tel, fax): Megbízott székhelye; Tel.: Fax:
Jognyilatkozat korlátozása: --6. Szerződő Felek jelen megállapodás teljesítése során kötelesek együttműködni.

IV. Együttműködés megállapodás hatálya, módosítása, megszűnése
1. Jelen megállapodás kizárólag közös megegyezéssel, írásban módosítható. Nem minősül

a megállapodás módosításnak a Felek adataiban, így különösen székhelyében, a
kapcsolattartók adataiban bekövetkező változás. Az említett változásokról az érintett
Fél a másik Felet a változást követő 3 napon belül köteles értesíteni. Ezen bejelentési
kötelezettség elmulasztásából vagy késedelmes teljesítéséből fakadó minden kárért a
mulasztó Felet terheli a felelősség.
2. Felek jelen megállapodás bármely okból történő megszűnésekor – legkésőbb a
megszűnés napjától számított 15 napon belül - kötelesek jelen megállapodás alapján
ténylegesen elvégzett feladatok vonatkozásában elszámolni egymással.
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V. Vegyes és záró rendelkezések
1. Felek nevében eljáró törvényes képviselő egyaránt nyilatkozik, hogy a jelen
megállapodás megkötéséhez szükséges felhatalmazással és jogosultsággal rendelkezik.
2. Kedvezményezett nyilatkozik, hogy a jelen megállapodás megkötéséről hogy a jelen
megállapodás megkötéséről ……….Önkormányzatának Közgyűlése Területfejlesztési
Bizottsága a ……./2021.(…….) határozatával döntött.
3. Az Együttműködő partner nyilatkozik, hogy a jelen megállapodás megkötéséről
……….Önkormányzatának Képviselő-testülete a ……./2021.(…….) határozatával
döntött.
4. Felek rögzítik, hogy az Együttműködő partner tudomással bír arról a tényről, hogy jelen
együttműködési megállapodás megkötése és az elkészült dokumentáció rendelkezésre
bocsátása a jövőbeli támogatási kérelmének értékelése szempontjából nem minősül
előnynek vagy képez a kiválasztási folyamat során bármely megkülönböztető feltételt.
5. Felek rögzítik, hogy jelen megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a Polgári
Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény rendelkezései az irányadók.
6. Felek a jelen szerződést – az alulírott helyen és időpontban - elolvasás és értelmezés
után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag írják alá. Jelen szerződés
5 (öt) oldalból áll és 5 (öt), egymással szó szerint megegyező eredeti példányban
készült, amelyből aláírás után 3 (három) példány a Kedvezményezettet 2 (kettő) példány
az Együttműködő partnert illeti meg.

Kelt,
………………………..….
Dr. Horváth Mihály
jegyző

…….……..………………

Ellenjegyzem:
Önkormányzati hivatal részéről:

Önkormányzat részéről:
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Együttműködési szándéknyilatkozat
A „2021-27 tervezési időszak projektszintű előkészítése Békés megyében” c. pályázathoz
mely létrejött egyrészről
Békés Megyei Önkormányzati Hivatal
Székhely: 5600 Békéscsaba, Árpád sor 18.
Törzsszám: 342009
Adószám: 15342005-2-04
Bankszámlaszám: 10026005-00319580-00000079
képviseli: Dr. Horváth Mihály jegyző
(továbbiakban: Kedvezményezett)
másrészről
Települési önkormányzat
Székhely:
Cégjegyzékszám:
Adószám:
Bankszámlaszám:
képviseli:
(továbbiakban: Együttműködő partner)

1. Az Együttműködő partner szándékában áll, hogy a 2021-2027-es programozási időszakban a
Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Plusz keretében meghirdetésre kerülő
kapcsolódó felhívásra támogatási kérelmet nyújt be ……………….tárgyban és az ehhez
szükséges projektszintű dokumentumokat a Kedvezményezettel közösen elkészítteti.

2. Az 1. pontban megjelölt és elkészített, projektszintű tervezést megalapozó dokumentumokat a
Kedvezményezett az Együttműködő partner kérésére térítésmentesen, felhasználási joggal
együtt átadja.

3. A részletszabályok Együttműködési megállapodás keretében kerülnek rögzítésre.

Dátum:
P.H.

P.H.

Kedvezményezett

Együttműködő partner

Aláírás

Aláírás

19. napirendi pont
19. NAPIRENDI PONT
A Képviselő-testület
2021. október 28-i ülésére
Tárgy:

Döntés a Liget-fürdő fejlesztés közbeszerzési eljárásának ajánlattételi felhívásáról
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20. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület
2021. október 28-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:

GYÜSZTE kérelem
Petényi Roland osztályvezető
Toldi Balázs polgármester

Tisztelt Képviselő-testület!
A Gyomaendrődi Üdültetési Szövetség Turisztikai Egyesület nevében Gera Krisztián elnök (továbbiakban:
GYÜSZTE) kérelemmel fordult Önkormányzatunkhoz (kérelem mellékletben) melyben 1.000.000 Ft
megelőlegezését kéri a 12. alkalommal megrendezésre kerülő Gyomaendrődi Disznótoros és Tímár János
Böllérpálinka verseny megszervezéséhez, hogy a rendezvény zavartalanul és biztonságosan megvalósítható legyen.
A GYÜSZTE kérelmében leírja, hogy a rendezvényt a Herman Ottó Intézet Nonprofit Kft. által biztosított 6.000.000 Ft
egyéb forrásból kívánják megvalósítani, viszont a forrást a rendezvény megvalósítását követő 90. napon utalják
részükre. A kérelmében a GYÜSZTE vállalja, hogy amennyiben a Képviselő-testület megelőlegezi a kért 1.000.000
Ft-ot, a forrás megérkeztét követően, 8 napon belül visszafizeti Önkormányzatunknak.
A forrás megelőlegezése kölcsönszerződés keretében biztosítható, a kölcsönszerződés jelen előterjesztés
elválaszthatatlan részét képezi. (kölcsönszerződés mellékelve)
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, az előterjesztésben foglaltakat megvitatni szíveskedjen és döntését határozat
formájában hozza meg.
Döntési javaslat
"GYÜSZTE kérelem"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: ÁLTALÁNOS ÜGYEK
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Gyomaendrődi Üdültetési Szövetség
Turisztikai Egyesület részére 1.000.000 Ft összegű kölcsönt biztosít a mellékelt kölcsönszerződés alapján a 12.
alkalommal megrendezésre kerülő Gyomaendrődi Disznótoros és Tímár János Böllérpálinka verseny
megszervezéséhez, melynek fedezeteként a 2020. évi szabad maradványt jelöli meg.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza Toldi Balázs polgármestert a mellékelt
kölcsönszerződés aláírására.
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
Felelős: Toldi Balázs
Hivatali felelős: Petényi Roland
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Tárgy: kérelem
Toldi Balázs polgármester úr részére
Tisztelt Polgármester úr, tisztelt képviselő testület!
A Gyomaendrődi Üdültetési Szövetség Turisztikai Egyesület idén is megrendezi a Gyomaendrődi Disznótoros és Tímár János Böllérpálinka Versenyt, mely – idén 12. alkalommal –
2021. november 20-án szombaton kerül megrendezésre.
A rendezvény fővédnökségét Nagy István miniszter vállalta, aki jelezte, hogy részt is vesz az
idei rendezvényen. A program lebonyolítását az egyesület önerő mellett önkormányzati támogatásból és a Herman Ottó Intézet Nonprofit Kft. által fizetett 6.000.000 Ft-os támogatási öszszegből kívánja megvalósítani. Tekintve, hogy a támogatási összeg kifizetésére a rendezvény
lebonyolítását követő 90. napon kerül sor, a rendezvény zavartalan lebonyolítása érdekében az
alábbi tiszteletteljes kéréssel fordulok Önhöz és a tisztelt Képviselőtestülethez:
Kérem, hogy a rendezvény zavartalan lebonyolítása érdekében jelen kérelem alapján az Önkormányzat előlegezzen meg az Egyesület számára 1.000.000 Ft-ot.
Az Egyesület vállalja, hogy a jelen kérelem alapján, a képviselőtestület által megszavazott
összeget a támogatási összeg rendelkezésre állását követő 8. napon az Önkormányzat számlájára átutalja.
Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy a GYÜSZ-TE fenti kérelmét támogatni szíveskedjen!
Gyomaendrőd, 2021. október 21.

Tisztelettel:
Gera Krisztián s.k.
elnök

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS

Mely létrejött egyrészről Gyomaendrőd Város Önkormányzata (székhely: Gyomaendrőd, Selyem út
124., adószám: 15725527-2-04 bankszámlaszám: 53200125-11062402 képviseli: Toldi Balázs
polgármester) mint kölcsönadó (a továbbiakban: Kölcsönadó), másrészről
a Gyomaendrődi Üdültetési Szövetség Turisztikai Egyesület (székhely: 5500 Gyomaendrőd, Jókai
Mór u. 6., adószám: 18395136-1-04, bankszámlaszám: 53200015-11082390, képviseli: Gera Krisztián
elnök) mint kölcsönvevő (a továbbiakban: Kölcsönvevő) között az alulírott helyen és időben, az alábbi
feltételekkel:
1. Előzmények:
A Gyomaendrődi Üdültetési Szövetség Turisztikai Egyesület 2021. október 21-én kérelemmel fordult
Gyomaendrőd Város Képviselő-testületéhez. A kérelem tárgya: az Egyesület szervezésében 2021.
november 20-án megrendezésre kerülő XII. Gyomaendrődi Disznótoros és Tímár János Böllérpálinka
Verseny felmerülő költségeinek részbeni megelőlegezése.
2. A szerződés tárgya
2.1. Kölcsönadó - Gyomaendrőd Város Képviselő-testületének ………. számú határozata alapján mindösszesen 1.000.000 forint, azaz egymillió forint összegű kölcsönt ad a Kölcsönvevő
részére. A kölcsön összege a Kölcsönvevő által 2021. november 20-án megrendezésre kerülő
XII. Disznótoros és Tímár János Böllérpálinka Verseny felmerülő költségeinek
finanszírozására használható fel.
2.2. Kölcsönadó a kölcsön összegét egy összegben utalja át az Kölcsönvevő Takarékbank Zrt.-nél
vezetett 53200015-11082390 számú bankszámlájára, a szerződés aláírását követő 8 napon
belül.
2.3. A Kölcsönadó a kölcsön összegét kamatmentesen nyújtja a Kölcsönvevő részére.
2.4. Kölcsönvevő köteles a Kölcsönadó által megelőlegezett összeget legkésőbb a Herman Ottó
Intézet Nonprofit Kft.-től érkező egyéb forrás megérkezését követő 8 napon belül visszautalni
Kölcsönadó 53200125-11062402 számú bankszámlájára.

3. A szerződés megszűnése, azonnali hatályú felmondás
3.1. A felek kijelentik, hogy a szerződés rendes felmondására nincs lehetőség.
3.2. Kölcsönadó azonnali hatállyal felmondhatja a szerződést, ha
a) a kölcsönnek a szerződésben meghatározott célra fordítása lehetetlen;
b) a kölcsönvevő a kölcsönösszeget a szerződésben meghatározott céljától eltérően
használja;
c) a Kölcsönvevő vagyoni helyzetének romlása vagy a fedezet elvonására irányuló
magatartása veszélyezteti a kölcsön visszafizetésének lehetőségét;
d) a kölcsönvevő más súlyos szerződésszegést követett el.
4. Egyéb rendelkezések
4.1. a Kölcsönvevő képviselője jelen szerződés aláírásával kijelenti az alábbiakat
a) a Kölcsönvevő megfelel az államháztartási törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.
31.) Korm. rendeletben meghatározott rendezett munkaügyi kapcsolatok
követelményeinek.
b) a Kölcsönvevő az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban:
Áht.) 50. §-a értelmében átlátható szervezetnek minősül.
c) a Kölcsönvevőnek jelen szerződés aláírásakor nincs esedékessé vált és meg nem fizetett
köztartozása.
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d) a Kölcsönvevő az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil
szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvényben
meghatározott beszámoló készítési és -letétbe helyezési kötelezettségének eleget tett és
ennek megfelelően államháztartási alrendszerből támogatás igénybe vételére jogosult.
4.2. A felek kötelesek minden erőfeszítést megtenni annak érdekében, hogy a közöttük felmerülő
esetleges vitákat békés úton rendezzék. Ha a felek között nem jön létre békés megegyezés, akkor a vita
rendezésére a felek kikötik – hatáskörtől függően – a Békéscsabai Járásbíróság, illetőleg a Gyulai
Törvényszék kizárólagos illetékességét.
4.3. A szerződő felek megállapodnak abban, hogy a jelen szerződésben foglaltak maradéktalan
megvalósítása érdekében szükség szerint folyamatosan együttműködnek. Ennek megfelelően időben
tájékoztatják egymást, nem csupán a jelen szerződésben foglaltak teljesítéséről, hanem minden olyan
kérdésről (tény, adat, körülmény), amely a szerződés teljesítésére kihatással lehet.
4.4. Jelen szerződésben nem szabályozott kérdések vonatkozásában a Polgári Törvénykönyvről szóló
2013. évi V. törvény, az Áht. rendelkezései, valamint egyéb kapcsolódó jogszabályok rendelkezései az
irányadóak.
4.5. Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete ………… számú határozatával
felhatalmazta a polgármestert a kölcsönszerződés aláírására.
4.6. Jelen szerződés három, egymással szó szerint megegyező példányban készült, amelyet a felek
elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag aláírtak.
Gyomaendrőd, 2021. november …..
………………………………….

………………………………….

Gyomaendrőd Város
Önkormányzata
(Kölcsönadó)

Gyomaendrődi Üdültetési Szövetség
Turisztikai Egyesület
(Kölcsönvevő)

Képviseli:
Toldi Balázs polgármester

Képviseli:
Gera Krisztián elnök

Ellenjegyzem:
…..............................................................
Pap-Szabó Katalin
jegyző

…..............................................................
Szilágyiné Bácsi Gabriella
pénzügyi osztályvezető
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21. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület
2021. október 28-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:

Felkérés települési ivóvízhálózat-rekonstrukciós támogatás kezdeményezésére irányuló
együttműködésre
Pardi László osztályvezető
Toldi Balázs polgármester

Tisztelt Képviselő-testület!
Baja Város Önkormányzata részéről „Települési ivóvízhálózat-rekonstrukciós támogatás kezdeményezésére
irányuló együttműködés” tárgyában megkeresés érkezett, melynek tartalma az előterjesztés mellékletét képezi.
Kérem a tisztelt képviselő-testületet az előterjesztés megvitatására és a határozati javaslat elfogadására!
Döntési javaslat
"Ivóvízhálózat –rekonstrukciós támogatás kezdeményezésére irányuló együttműködés "
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: ÁLTALÁNOS ÜGYEK
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a települési ivóvízhálózat- rekonstrukciós támogatás
kezdeményezésére irányuló együttműködést támogatja/ nem támogatja.
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
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22. napirendi pont
22. NAPIRENDI PONT
A Képviselő-testület
2021. október 28-i ülésére
Tárgy:

Bejelentések
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