Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi
és Esélyegyenlőségi Bizottságának Elnöke
5500 Gyomaendrőd, Selyem út 124.
Tel.: (66) 386-122
Web site: www.gyomaendrod.hu
e-mail: farkasne@gyomaendrod.hu

MEGHÍVÓ
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete Ügyrendi, Oktatási, Kulturális,
Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottságának
Elnöke tisztelettel meghívja Önt a bizottság

2022. augusztus 16-án, kedden 14 órakor
kezdődő ülésére, a Városháza Vitéz Váry József termébe
(Gyomaendrőd, Selyem út 124. )


Napirend:
1. Beszámoló az önkormányzat és intézményei 2022. első féléves gazdálkodásának
alakulásáról
2. Utóellenőrzés ellenőrzési jelentés a Magyar Államkincstár átfogó pénzügyi és
szabályszerűségi vizsgálatáról
3. Tájékoztató az energiaárak változásának költségvetési hatásáról
4. Közművelődési intézmények átszervezése
5. Döntés intézményvezetői (Kállai Ferenc Művelődési Központ) ideiglenes megbízásról
6. Gyomaendrőd, Magtárlaposi út 1-3/II. szám alatti szolgálati bérlakás kiutalása
7. Bejelentések

Kérem, hogy az ülésen részt venni szíveskedjen!
Gyomaendrőd, 2022. augusztus 12.
Tisztelettel:
Farkas Zoltánné s.k.
bizottsági elnök



A nyilvános ülés napirendjeinek előterjesztései PDF dokumentumként letölthetők a város honlapjáról a Városunk
főmenüből
nyíló,
Önkormányzat

Testületi
ülések

Előterjesztések
menüpontban.
http://www.gyomaendrod.hu/hu/eloterjesztesek
Amennyiben a portál bal oldalán lévő Bejelentkezés blokkban belépnek az azonosító adataikkal, akkor ott a zárt ülés
előterjesztéseit is letölthetik PDF dokumentumként.

ELŐTERJESZTÉSEK

Gyomaendrőd Város Önkormányzata
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és
Esélyegyenlőségi Bizottság
2022. augusztus 16.
napján tartandó rendes üléséhez

1. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
Az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
2022. augusztus 16-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező bizottság:

Beszámoló az önkormányzat és intézményei 2022. első féléves
gazdálkodásának alakulásáról
Szilágyiné Bácsi Gabriella osztályvezető
Toldi Balázs polgármester
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság,
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság,
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 1/2022. (II. 11.) önkormányzati rendeletével fogadta el
a város 2022. évi költségvetését. Jelen előterjesztésben beszámolunk az önkormányzat és intézményei 2022. évi
első féléves gazdálkodásának alakulásáról, bemutatjuk a realizálódott bevételek és a teljesült kiadások összegeit.
Gyomaendrőd Város Önkormányzata
A vizsgált időszakban az önkormányzat kiadásai az alábbiak szerint alakultak:
Kiadások alakulása:
Megnevezés
Személyi juttatások
Munkaadót terhelő
járulékok
Dologi kiadás
Műk. célú támért.kiad.
pénzeszk. átadás ÁK,
ellátottak 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

adatok E Ft-ban
Eredeti ei.

Módosított ei.

Teljesítés

184631
18954

187631
18954

83001
8580

Telj / a mód. Ei %
ban
44,24
45,27

369290
1041589

408961
1115155

166010
608876

40,59
54,60

1614464

1730701

866467

50,06

60955
1066883
37416

392328
1071240
40202

36744
10174
8781

9,37
0,95
21,84

1165254

1503770

55699

3,70

225957
3005675
497698

416311
3650782
523204

0
922166
261873

0,00
25,26
50,05

0

55698

55698

100,00

3503373

4229684

1239737

29,31

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 2021. évről áthúzódó programelemei 2022. február 28-ával
zárultak, így a vizsgált időszakban az ezekhez a programokhoz kapcsolódó bérek és járulékok a terv 100%2

ában teljesültek, ugyanakkor a 2022. márciusában induló 4 új programelem (mezőgazdaság, helyi
sajátosság, szociális, galambtenyésztés, határon túliak foglalkoztatása) betervezett bér és járulékkiadásához
3 havi teljesítés kapcsolódik.
A dologi kiadásoknál a teljesítés 41%-os, ami időarányos alatti felhasználást mutat. Megtakarítás figyelhető
meg a karbantartási szolgáltatásra, szakmai tevékenységet segítő szolgáltatásra és az ezekhez kapcsolódó
áfa kiadás megtervezett keret felhasználásánál. Az időarányosnál alacsonyabb felhasználás a közutak és
köztemetők fenntartásánál, szúnyoggyérítésnél, hulladékkezelésnél, zöldterület kezelésnél és a folyamatban
lévő projektjeinknél (Belvíz X., Kállai Múzeum és Aranka Babamúzeum fejlesztése, felújítása, Százszorszép
Óvoda fejlesztése) jelentkezik. A közüzemi költségekre betervezett keret 46 %-a került felhasználásra a
vizsgált időszakban.
A működési célú támogatásértékű kiadások és pénzeszköz átadások teljesülése összességében kis
mértékben időarányos feletti. A Liget Fürdő Nonprofit Kft. június végéig 40,899 millió Ft-ot vett igénybe a
működési kiadásainak finanszírozására betervezett 49,913 millió Ft-ból. Itt jelenik meg az Önkormányzati
Társulás részére átadott támogatás összege, 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. Az előző évi fel nem használt állami támogatás visszafizetésének
összege 20.432 ezer Ft. A Bursa ösztöndíj programra kifizetett támogatás összege 400 ezer Ft, a Körösszögi Kistérségi Társulás részére átutalt működési hozzájárulás összege 184 ezer Ft, az EFOP-Egész életen
át tartó tanulás projekt visszautalt támogatásának összege 958 ezer Ft, a TOP – Bölcsőde építés projekt fel
nem használt támogatásának visszautalt 47 ezer Ft összege, a Gyüszte részére biztosított 1 millió Ft
összegű kölcsön. A segélyekre megtervezett keretből 16.958 ezer Ft került felhasználásra, 31% a
felhasználás mértéke.
A tervezett felújításokból közel 37 millió Ft értékű munka valósult meg az alábbiak szerint:
Kállai Ferenc Múzeum és Aranka Játékbaba Múzeum felújításához kapcsolódó tervek készítése
18.495 ezer Ft
Gimnázium tetőfelújítás 3.392 ezer Ft
Szennyvízhálózat rekonstrukciós munkák 8.215 ezer Ft
Víziszínpad felújítása 2.783 ezer Ft
Százszorszép Óvoda felújítás terv készítése 3.747 E Ft
A tervezett beruházások több mint 10 millió Ft értékben teljesültek és az alábbi fő tételek alkotják:
Belvíz X. projekt kiviteli terv készítése 5.061 ezer Ft
Közfoglalkoztatási programelem keretei között kisértékű tárgyi eszközök beszerzése 282 ezer Ft
értékben
Laphinta, nyári gumi beszerzése 132 ezer Ft összegben
Zrínyi úti ingatlan megvásárlása 3.000 ezer Ft összegben
Urnafal építés 744 ezer Ft összegben
Parkolóépítéshez kapcsolódó költségek 414 ezer Ft értékben
Gyepmesteri telepen csurgalékvíz elvezetés kiépítése 358 ezer Ft összegben
Egyéb kisértékű tárgyi eszköz beszerzés 182 ezer Ft értékben.

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

adatok E Ft-ban
Eredeti ei.
118948

Módosított ei.
127223

82000
258000

82000
258000

40560
203584

49,46
78,91

14000

14000

3210

22,93

310844

248173

77761

31,33

1343722

1437996

810560

56,37

2127514

2167392

1196636

55,21
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Teljesítés Telj. / Mód. Ei %-ban
60961
47,92

összesen
Önkormányzatok
felhalmozási
támogatása
Felh. bev., tám. értékű
felh. bev.,
felh.c.peszk.átvét ÁHon kívülről, kölcsön
visszatér.
Felhalmozási bevétel
összesen
Maradvány
igénybevétele
Forgatási célú belföldi
értékpapír beváltása
Államháztartáson belüli
megelőlegezések
teljesítése
Bevételek
mindösszesen

0

39884

39884

100,00

79138

328324

255084

77,69

79138

368208

294968

80,11

896721

1287636

1287636

100,00

400000

400000

0

0

0

6448

6448

100,00

3503373

4229684

2785688

65,86

A saját bevételek összességében az időarányosnak megfelelően teljesültek. A betervezett
terményértékesítésből származó bevételből kevesebb mint 10% (2,2 millió Ft) realizálódott a vizsgált
időszakban.
A közhatalmi bevételek a vizsgált időszakban 70%-on teljesültek, ezen belül a vagyoni típusú adóbevétel
49%-ban, a termékek és szolgáltatások adói pedig 79%-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 80%-ban teljesült a
vizsgált időszakban.
A támogatás értékű működési bevételek és az államháztartáson kívülről működési célra átvett
pénzeszközök, kölcsönök visszatérítése 31%-ban teljesültek. Itt jelenik meg a Start mintaprogramra és az
egyéb közfoglalkoztatásra járó támogatás, valamint a földalapú és zöldítési támogatás 61.210 E Ft összege,
a mezőőri támogatás 1.350 E Ft összege, Hunya Község és Csárdaszállás Község Önkormányzatok által
átutalt 416 E Ft és 283 E Ft összegű hozzájárulások a Család-és Gyermekjóléti Szolgálat 2021. évi
működéséhez, valamint a hivatal 2021. év utolsó negyedévi és a 2022. I. negyedévi működéséhez biztosított
1.141 E Ft és 1.855 E Ft illetve 2.577 E Ft és 3.244 E Ft összegű kiegészítés. Itt jelenik meg Csárdaszállás
Önkormányzata által az óvodai feladatellátáshoz átutalt 1.785 E Ft összeg is.
Az önkormányzati felhalmozási támogatás, felhalmozási bevételek, támogatás értékű felhalmozási
bevételek és az államháztartáson kívülről felhalmozási célra átvett pénzeszközök, valamint
felhalmozási célú visszatérítendő támogatások és kölcsönök 295 millió Ft összegben teljesültek.
Megérkezett a Selyem út felújítására elnyert 39.884 E Ft összegű támogatás, a Blaha úti óvoda
fejlesztéséhez kapcsolódó záró elszámolás 5.592 E Ft összegű támogatása, Tipegő Kert Bölcsőde építés
projekt záró elszámolásához kapcsolódó 41 E Ft támogatása, továbbá két TOP PLUSZ projekt (Kossuth úti
óvoda fejlesztése és a Kállai Művelődési Központ energetikai fejlesztése) támogatási előlege 135.925 E Ft,
illetve 112.061 E Ft összegekben. Ingatlan értékesítésből 1.108 E Ft folyt be, a háztartásoknak nyújtott
kölcsönök visszatérüléséből 355 E Ft realizálódott.

Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal
A vizsgált időszakban a hivatal kiadásai az alábbiak szerint alakultak:
Kiadások alakulása:
Megnevezés
Személyi juttatások
Munkaadót terhelő
járulékok
Dologi kiadás

adatok E Ft-ban
Eredeti ei.

Módosított ei.

Teljesítés

249751
36540

265343
38699

127690
19774

Telj / a mód. Ei %
ban
48,12
51,09

39666

43061

21939

50,95

4

Működési célú támogatás
értékű kiadás, működési
célú pénzeszköz átadás
ÁK, segély kifizetés
Működési kiadások
összesen
Felhalmozási kiadás
Kiadás mindösszesen

0

0

0

0,00

325957

347103

169403

48,80

200
326157

3051
350154

1666
171069

54,61
48,86

A hivatalnál a személyi juttatások és a hozzá kapcsolódó járulékok kis mértékben az időarányos alatt
teljesültek, mely azzal magyarázható, hogy a vizsgált időszakban az előirányzatok közé a népszámlálásra
biztosított állami támogatás összege már beépítésre került, ugyanakkor kifizetésre nem került még sor ezen
feladathoz kapcsolódóan. A parlamenti választásokhoz kapcsolódóan kifizetett bér és járulékköltség összege
7.249 E Ft volt. A köztisztviselői állomány részére megtörtént az éves cafetéria keret kifizetése.
A dologi és egyéb folyó kiadások teljesítése az időarányosnak megfelelő. A parlamenti választásokhoz
kapcsolódóan felmerült dologi kiadás összege 1.282 E Ft volt. A közüzemi díjakra betervezett keret (4.100 E
Ft) 75%-a került felhasználásra.
A felhalmozási kiadások között jelenik meg 1.544 E Ft értékben egy érintőképernyős ügyfélhívó
beszerzése, illetve 122 E Ft összegben történtek kisértékű tárgyi eszköz beszerzések.
Bevételek alakulása:

adatok E Ft-ban

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

Eredeti ei.
2526

Módosított ei.
3080

Teljesítés
2180

Telj./Mód. ei.
70,78

1000
0

1000
19631

25
19630

2,5
99,99

322264

325115

152601

46,94

367

1328

1328

100,00

326157

350154

175764

50,20

Az intézményi működési bevételek tartalmazzák a továbbszámlázott bevételek, bérleti díjak összegeit és a
kamatbevételeket.
A közhatalmi bevételek között igazgatási szolgáltatási díjak jelennek meg.
A támogatásértékű működési bevételek között jelenik meg az országgyűlési választásra és népszavazásra
leutalt támogatás 7.980 ezer Ft összege, valamint a népszámlálásra kapott 11.649 ezer Ft összegű
támogatási előleg.
Az irányító szervtől kapott támogatás kis mértékben az időarányos alatt teljesült.
Megtörtént az előző évi maradvány felhasználása a vizsgált időszakban.

Határ Győző Városi Könyvtár
Kiadások alakulása:
Megnevezés
Személyi juttatások
Munkaadót terhelő
járulékok
Dologi kiadás
Működési kiadás
Felhalmozási kiadás
Kiadások
mindösszesen

adatok E Ft-ban
Eredeti ei.

Módosított ei.

Teljesítés

17257
2292

19535
2535

10630
1369

Telj / a mód. ei. %
ban
54,42
54,00

19414
38963
200
39163

21736
43806
964
44770

12551
24550
928
25478

57,74
56,04
96,27
56,91

5

A Könyvtár általános működését elemezve megállapítható, hogy a személyi juttatások és a munkaadót
terhelő járulékok teljesülése kis mértékben az időarányos előirányzat feletti, melynek oka részben az, hogy
az intézménynél foglalkoztatott közfoglalkoztatottak bérköltsége a beépített előirányzatok 87 %-ában
teljesült, az előirányzat rendezése a következő rendeletmódosítással fog megtörténni. Az időarányost
meghaladó teljesítés másik indoka a Kner emlékévhez kapcsolódóan jelentkező bérjellegű kifizetés, melynek
előirányzata nem jelenik meg a teljesítés 100%-ában a módosított előirányzatok között. A vizsgált
időszakban a bérek és járulékok előirányzata közé 658 E Ft került beépítésre, mellyel szemben 763 E Ft
kiadás teljesült. Az intézmény a teljesítéshez igazított előirányzatot a következő rendelet módosítással fogja
megkapni.
A dologi kiadások teljesülése 58 %, időarányos felett teljesült:
A Könyvtár állománygyarapításra a módosított előirányzat bruttó 4.021 ezer Ft-ból 2.172 ezer Ft-ot
használt fel, azaz a keret 54 %-át.
Az intézmény lapkiadásra a betervezett keret 49 %-át használta fel.
A Kner Emlékévhez kapcsolódóan jelentkező dologi kiadás a vizsgált időszakban 1.567 ezer Ft,
melyhez beépítettük az intézmény költségvetésébe a szükséges előirányzatot 1.539 ezer Ft értékben.
A Könyvtár alaptevékenységéhez kapcsolódó dologi keretéből (10.985 E Ft) 57 %-ot használt fel az
első félévben. A közüzemi díjakra betervezett keret (1.299 E Ft) 56 %-a került felhasználásra a
vizsgált időszakban.
A felhalmozási kiadások között egy Attrakciós és Oktatási szoftvercsomag és egy Felhő szolgáltatás jelenik
meg bruttó 724 ezer Ft összegben, valamint kávéfőző, projektor állvány és egyéb kisértékű tárgyi eszköz
beszerzés történt.
Bevételek alakulása:
Megnevezés
Intézményi működési
bevételek
Működési célú
támogatás értékű
bevétel
Felhalmozási célú
támogatás értékű
bevétel
Irányító szervtől kapott
támogatás
Maradvány
igénybevétele
Bevételek összesen

adatok E Ft-ban
Eredeti ei
500

Módosított ei.
1015

Teljesítés Telj. / Mód. Ei %-ban
1421
140,00

3309

4694

4719

0

0

153

35354

38534

20029

51,98

0

527

527

100,00

39163

44770

26849

59,97

100,53

A saját bevételek között jelenik meg többek között könyv értékesítésből származó 317 ezer Ft összegű
bevétel, a Kner Piroska szakácskönyv bemutatása rendezvény vacsorajegyeinek értékesítéséből származó
189 ezer Ft összegű bevétel, valamint rendezvények jegyértékesítéseihez kapcsolódóan realizálódott 343
ezer Ft összeg és a hirdetésekből származó 171 ezer Ft. Az egyéb bevételek között jelenik meg az
Árnyékporocska szakácskönyv kiadásához kapcsolódóan biztosított támogatás megtérülésének 349 ezer Ft
összege.
A közfoglalkoztatottak finanszírozására leutalt támogatás összege 1.533 ezer Ft. A 20%-os bérnövekedésre
leutalt támogatás összege 3.186 ezer Ft.
A felhalmozási célú támogatások között jelenik meg az előző évben megvalósult Nekem szülőhazám
projekt záró elszámolásának 153 ezer Ft összegű támogatása.
Az irányító szervtől kapott támogatás felhasználása időarányossal közel azonosan alakult a vizsgált
időszakban.
Megtörtént az előző évi maradvány igénybevétele a vizsgált időszakban.

Kállai Ferenc Művelődési Központ
Kiadások alakulása:
Megnevezés

adatok E Ft-ban
Eredeti ei.

Módosított ei.
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Teljesítés

Telj / a mód. Ei. %

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

30923
4101

35292
4430

16533
1510

ban
46,85
34,08

16226
51250

33456
73178

23564
41607

70,43
56,86

200
51450

250
73428

149
41756

59,60
56,87

Az intézmény egészénél a bérek és járulékainak teljesítése az időarányos alatt alakult, melynek indoka,
hogy az intézményvezetői pozíció betöltése és a tourinform irodai feladatok ellátása megfelelő
szakemberekkel nehézséget jelentett, azaz a tényleges intézményi létszám az engedélyezett létszám alatt
alakult a vizsgált időszakban, illetve a közfoglalkoztatásra betervezett előirányzat felhasználása is időarányos
alatt alakult (45 %).
A dologi kiadásoknak a vizsgált időszakban 70%-a került felhasználásra, a 23,5 millió Ft-ból 16,8 millió Ft a
Sajt-és túrófesztivál rendezvényhez kapcsolódott. A Kállai Napok megvalósítására elnyert 2 millió Ft összegű
támogatás felhasználása a vizsgált időszakban minimális mértékű volt. A közüzemi költségekre betervezett
keret 63 %-a került felhasználásra a vizsgált időszakban.
A felhalmozási kiadások között megjelenő tételek kisértékű tárgyi eszköz beszerzéseket takarnak.
Bevételek alakulása:
Megnevezés
Intézményi működési
bevételek
Működési célú
támogatás értékű
bevétel és átvett
pénzeszköz
Maradvány
igénybevétele
Irányító szervtől kapott
támogatás
Bevételek összesen

adatok E Ft-ban
Eredeti ei.
5000

Módosított ei.
8269

Teljesítés Telj. / Mód. Ei. %-ban
5974
72,25

5724

9351

6686

71,50

2294

3387

3387

100,00

38432

52421

31405

59,91

51450

73428

47452

64,62

Az intézményi saját bevételek az időarányos felett teljesültek. 2.925 ezer Ft a Sajt és túrófesztiválhoz
kapcsolódóan realizálódott, 2.706 ezer Ft az intézmény által biztosított szolgáltatásokhoz kapcsolódik, 343
ezer Ft pedig víz és áramdíj túlfizetés visszautalásából keletkezett.
A működési célú támogatásértékű bevételek és átvett pénzeszközök között realizálódott a
közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó 1.786 ezer Ft összegű támogatás, a 20%-os bérnövekedésre leutalt
támogatás összege 4.252 ezer Ft, valamint a Sajt-és túrófesztiválhoz biztosított támogatás 645 ezer Ft
összege.
Az irányító szervtől igénybevett támogatás összege az időarányos felett teljesült.
Megtörtént az előző évi maradvány igénybevétele a vizsgált időszakban.

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

adatok E Ft-ban
Eredeti ei.

Módosított ei.

Teljesítés

19278
2560

20846
2662

10107
1164

Telj / a mód. Ei. %
ban
48,48
43,73

16520
38358

16563
40071

9184
20455

55,45
51,05

7

összesen
Felhalmozási
kiadások
Kiadások
mindösszesen

200

200

94

47,00

38558

40271

20549

51,03

Az intézmény egészénél a bérek és járulékainak teljesítése kis mértékeben az időarányos alatt alakult.
A dologi kiadások teljesítése 55%, az időarányos feletti, melynek indoka a TOP-7.1.1-16 Hagyományőrző
és családi programsorozathoz kapcsolódó kiadások 100 %-os teljesülése (3.865 E Ft), továbbá a HUNG
2021. Helyi értékünk Kállai Ferenc projekt betervezett kiadásainak 70%-os teljesülése a vizsgált időszakban
(Eredeti ei.: 3.300 E Ft, felhasználás: 2.300 E Ft). Az egész évi közüzemi költségekre betervezett keret 49 %a került felhasználásra a vizsgált időszakban.
A felhalmozási kiadások között kisértékű tárgyi eszköz beszerzések történtek.
Bevételek alakulása:
Megnevezés
Intézményi működési
bevételek
Működési célú
támogatás értékű
bevétel, átvett
pénzeszközök
Maradvány
igénybevétele
Irányító szervtől kapott
támogatás
Bevételek összesen

adatok E Ft-ban
Eredeti ei.
5800

Módosított ei.
5800

Teljesítés Telj. / Mód. Ei. %-ban
2043
35,22

3543

4608

4472

97,05

7300

7948

7948

100,00

21915

21915

11957

54,56

38558

40271

26420

65,61

Az intézményi saját bevételek időarányos alatt, 2.043 E Ft összegben realizálódtak.
A működési célú támogatásértékű bevétel soron a közfoglalkoztatott alkalmazásához kapcsolódó
támogatás 925 ezer Ft összege jelenik meg, valamint a 20%-os bérnövekedésre leutalt támogatás 3.543
ezer Ft összege.
Az irányító szervtől igénybe vett támogatás 54%-ban teljesült.
Megtörtént az előző évi maradvány igénybevétele a vizsgált időszakban.

Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Kistérségi Óvoda és Bölcsőde
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

187198
25082

189903
25082

91508
12275

Telj / a mód. Ei. %
ban
48,19
48,94

32755
245035

31375
246360

11016
114799

35,11
46,60

16316
261351

16316
262676

590
115389

3,62
43,93

Az intézményben a személyi juttatások és a hozzá kapcsolódó járulékok a vizsgált időszakban
összességében – mind az óvodai, mind a bölcsődei feladathoz kapcsolódóan -kismértékben az időarányos
alatt teljesültek. Az időarányos alatti teljesítés elsősorban azzal indokolható, hogy a vizsgált időszakban nem
történt még meg az óvodai feladatellátásnál a jubileumi jutalom kifizetése. Az Erasmus programhoz
kapcsolódó kifizetés összege 2.705 ezer Ft.
A dologi kiadás teljesülése összességében időarányos alatti. Az óvodai feladatellátás csárdaszállási
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telephelye működéséhez 552 ezer Ft (terv 38,6%-a), a gyomaendrődi óvodákéhoz 7,279 millió Ft (terv
33,49%-a), a bölcsődei feladatellátáshoz 1.635 ezer Ft (terv 26%-a) kiadás kapcsolódik. Az étkeztetési
feladatnál a betervezett 1.448 ezer Ft-nak a 69%-a merült fel kiadásként a vizsgált időszakban a
csárdaszállási óvodai telephelyen. Az Erasmus programban 534 ezer Ft dologi kiadás jelentkezett a vizsgált
időszakban. A közüzemi költségekre tervezett keret (6.003 ezer Ft) 48 %-a került felhasználásra a vizsgált
időszakban.
A felhalmozási kiadások között kis értékű tárgyi eszköz beszerzések történtek 590 ezer Ft értékben (Óvodai
feladatellátáshoz kapcsolódóan 520 ezer Ft, bölcsődei feladatellátáshoz 70 ezer Ft).

Bevételek alakulása:

adatok E Ft-ban

Megnevezés
Intézményi működési
bevétel
Működési célú
támogatás értékű
bevétel
Maradvány
igénybevétele
Irányító szervtől kapott
támogatás
Bevételek összesen

Eredeti ei.
0

Módosított ei.
0

Teljesítés Telj. / Mód. Ei %-ban
71

0

828

0

0,00

2246

2237

2237

100,00

259105

259611

116346

44,82

261351

262676

118654

45,17

Az intézmény működési bevétele között kamatbevétel, továbbszámlázott és egyéb működési bevétel jelenik
meg.
Az irányító szervtől kapott támogatás összege kis mértékben az időarányos tervezett előirányzat alatt
teljesült.
A vizsgált időszakban megtörtént az előző évi maradvány igénybevétele.

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

192696
24540

192696
24540

92338
12175

Telj / a mód. Ei. %
ban
47,92
49,61

129055
346291

140241
357477

59275
163788

42,27
45,82

85824
432115

118173
475650

510
164298

0,43
34,54

Az intézményben a személyi juttatások és a járulékok összességében azidőarányos alatt teljesültek, még
úgy is, ha az előirányzat oldalon az EFOP projektre megtervezett 5.850 ezer Ft összegű bérjellegű kiadással
(melyhez 250 ezer Ft összegű teljesítés kapcsolódik a vizsgált időszakban) korrigálunk. A vizsgált
időszakban megtörtént az év elején elrendelt oltásokhoz kapcsolódó túlóra összegeinek kifizetése az
oltásban részt vevő orvosok és szakdolgozók részére, melynek járulékkal növelt bruttó összege 3.124 ezer
Ft volt. Ezen kifizetéshez kapcsolódó támogatást igénylés útján megkapta az intézmény a Nemzeti
Egészségbiztosítási Alapkezelőtől.
A dologi kiadások teljesülése az időarányos alatt teljesült. A közüzemi költségekre tervezett keret (4.750
ezer Ft) 60 %-a került felhasználásra a vizsgált időszakban. Az EFOP projekt dologi kiadásaira betervezett
5.636 E Ft-ból 4.300 E Ft kifizetés történt, mely tartalmazza az elkészült megvalósíthatósági tanulmány
végszámláját is.
A felhalmozási kiadások között 510 ezer Ft értékben jelentkeztek orvosi feladatellátást szolgáló
eszközbeszerzések.
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Bevételek alakulása:
Megnevezés
Intézményi működési
bevétel
Működési célú
támogatás értékű
bevétel, átvett
pénzeszközök
Felhalmozási célú
támogatások
államháztartáson
belülről
Maradvány
igénybevétele
Irányító szervtől kapott
támogatás
Bevételek összesen

adatok E Ft-ban
Eredeti ei.
2690

Módosított ei.
2690

Teljesítés Telj. / Mód. Ei %-ban
1834
68,18

341906

342838

180936

52,78

75824

75824

0

0,00

0

37117

37117

100,00

11695

17181

9550

55,58

432115

475650

229437

48,24

A betervezett intézményi működési bevétel teljesítése 68%, mely elsősorban a továbbszámlázott
költségekből és a bérleti díj bevételekből tevődik össze.
A működési célú támogatásértékű bevételek között a NEAK-tól kapott támogatás összege (172 millió Ft),
a COVID járvány elleni védekezés 2021. évi kiadásainak fedezetére kapott támogatás 931 ezer Ft összege,
továbbá az EFOP pályázat előlegének 8.414 ezer Ft összege jelenik meg.
Irányító szervtől kapott támogatás összege tartalmazza az EFOP projekt önerejének 1.195 E Ft összegét
és szintén a projekthez kapcsolódóan megelőlegezett 2.869 E Ft-ot. A megelőlegezett összeg a támogatás
intézmény számláján történő jóváírását követően visszautalásra kerül a fenntartó részére. Ebben az évben
került sor az intézmény előző évi önkormányzati támogatás 5.486 ezer Ft összegének átutalására is.
Megtörtént az intézménynél az előző évi maradvány igénybevétele is a vizsgált időszakban.

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

adatok E Ft-ban
Eredeti ei.

Módosított ei.

Teljesítés

51479
6924

53025
7025

26297
3800

Telj / a mód. Ei. %
ban
49,59
54,09

8923
67326

8972
69022

4071
34168

45,37
49,50

712

712

0

0,00

68038

69734

34168

49,00

Az intézménynél a bérek időarányosnak megfelelően, a járulékok az időarányost kissé meghaladva
teljesültek.
A dologi kiadások kis mértékben az időarányos alatt teljesültek. Az egész évi közüzemi költségekre
betervezett keret 55 %-a került felhasználásra a vizsgált időszakban.
Bevételek alakulása:
Megnevezés

adatok E Ft-ban
Eredeti ei.

Módosított ei.
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Teljesítés Telj. / Mód. Ei. %-ban

Intézményi működési
bevételek
Működési célú
támogatás értékű
bevétel és átvett
pénzeszköz
Maradvány
igénybevétele
Irányító szervtől kapott
támogatás
Bevételek összesen

0

0

16

0

1225

998

81,47

0

471

471

100,00

68038

68038

36331

53,40

68038

69734

37816

54,23

Az intézmény működési bevételei között kamat és egyéb bevétel jelenik meg.
A támogatás értékű bevételek között a közfoglalkoztatáshoz leutalt 998 ezer Ft összegű támogatás
realizálódott.
Az irányító szervtől igénybe vett támogatás az időarányost kissé meghaladva teljesült.
A vizsgált időszakban megtörtént az előző évi maradvány igénybevétele.

Térségi Szociális Gondozási Központ
(Készítette: Véháné Jánosik Zsuzsanna intézményvezető és Takács Gabriella gazdasági vezető)
Az intézmény bevételeinek alakulása
adatok: ezer Ft.-ban
Bevételi kategória
Eredeti előirányzat Módosított előirányzat
Intézményi működési bevétel
283 716
283 716
Működési célú támogatás ÁHT-n belül
(Foglalkoztatási támogatás)
0
3 777
Működési bevétel összesen
283 716
287 493
Felhalmozási bevételek
0
0
Központi irányítószervi támogatás
577 293
601 522

Teljesítés
137 303
5 060
142 363
14
319 894

Az intézmény működési bevételeinek teljesülése némiképp elmarad az időarányos tervektől.
Az idős otthoni ellátás, szociális étkeztetés esetén pozitív irányú elmozdulás volt tapasztalható. Elmondható, hogy az
év első felében 100 %-os kihasználtsággal működik az idősek tartós bentlakásos ellátása szakfeladatunk.
A működési célú támogatás államháztartáson belül jogcímen érkezett 5.060 e Ft 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
466 886
69 245
319 878
856 009
5 000
861 009

Módosított előirányzat
494 768
72 639
318 403
885 810
5 000
890 810

Teljesítés
254 468
38 153
148 581
441 202
1 720
442 922

Az intézménynél a személyi juttatások és a hozzá kapcsolódó járulékok túllépést mutatnak az időarányos tervhez
képest, mely a szociális ágazati pótlék 1-6 havi teljesítéséből adódik. (A szociális ágazati pótlék kifizetésének
teljesítése megtörtént, de az előirányzatot az II. számú rendelet módosítás során igazítjuk hozzá.)
A dologi kiadások tekintetében a teljesítési adatok minimális mértékben elmaradnak az időarányos tervektől. Az
egész évi közüzemi költségekre betervezett keret 65 %-a került felhasználásra a vizsgált időszakban.
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Az eredeti költségvetésben tervezett nagyobb volumenű karbantartási munkák még nem kerültek elvégzésre.
A beruházási kiadások között szerepel a TAMAUTO2021 pályázaton elnyert OPEL VIVARO gépjárműbe
kerekesszékes rögzítő rendszer beszerzése és beszerelése, kézfertőtlenítő adagolók és konyhai eszközök (lábasok,
mérleg, hűtőtáskák, botmixer), és az adományként kapott ágyakhoz, a még hiányzó matracok vásárlása.
Önkormányzati összegzés, kitekintés:
A mai napon (2022. augusztus 8.) az önkormányzat főszámláján 731 millió Ft a rendelkezésre álló forrás. A napi
zavartalan működés biztosítása mellett az Önkormányzat által vállalt kötelezettségek teljesítését, a folyamatban lévő
pályázatok finanszírozását, a kialakult gazdasági és politikai környezet árdrágító hatásának kezelését, az
energiaárak drasztikus emelkedését a költségvetésben is meg kell oldani, illetve biztosítani kell.
Az év végéig tartó kitekintésnek több bizonytalansági tényezője van, melyek alapvetően fogják befolyásolni a város
pénzügyi helyzetét 2022. december 31-én. Ezek közül néhány:
2022. szeptemberében esedékes adóbevételek, illetve az iparűzési adóbevétel kieséshez kapcsolódó állami
támogatás júniusi és októberi teljesülése
a várható pályázatok önerejének alakulása
a betervezett beruházások, felújítások megvalósulása
infláció, üzemanyagár emelkedés hatása a meglévő szerződéseinkre, pályázatokhoz kapcsolódó
közbeszerzésekre
a KATA adózási rendszer változásából adódó többletköltségek
az energiaárak drasztikus emelkedésének kezelése, erre többletforrás biztosítása
a gazdasági társaságok gazdálkodásának alakulása
intézményeink finanszírozási helyzetének alakulása
az eredeti költségvetésbe be nem tervezett többlet kötelezettségvállalások alakulása
mind az intézmények, mind az önkormányzat életét, gazdálkodását befolyásoló előre nem tervezhető,
váratlan események.
Az előttünk álló 5-6 hónapban mind az intézmények, mind az önkormányzat részéről megfontolt gazdálkodás és
olyan mértékű tartalékképzés, valamint a kötelező és önként vállalt feladatok áttekintése szükséges, ami kiinduló
pontját képezheti az önkormányzat következő évi működésének.
Döntéshozói vélemények
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
Döntési javaslat
"Féléves gazdálkodási beszámoló elfogadása"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Költségvetés, zárszámadás
Az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja az Önkormányzat és intézményei 2022. első
féléves gazdálkodásának alakulását bemutató beszámolót.
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
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2. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
Az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
2022. augusztus 16-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező bizottság:

Utóellenőrzés ellenőrzési jelentés a Magyar Államkincstár átfogó pénzügyi
és szabályszerűségi vizsgálatáról
Keresztesi Krisztina Dóra
Toldi Balázs polgármester
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság,
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság,
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
Tájékoztatom a Képviselő-testületet, hogy a Magyar Államkincstár 2020. július 22-én átfogó szabályszerűségi
pénzügyi vizsgálatot indított. A vizsgálat a 2020. évet követően 2021. évben is folytatódott, valamint utóellenőrzés
keretében a 2022. évet is vizsgálta. Az ellenőrzés kiterjedt Gyomaendrőd Város Önkormányzata és az irányítása
alatt álló költségvetési szervek, Csárdaszállás Községi Önkormányzat, Hunya Község Önkormányzata,
Gyomaendrőd Város Nemzetiségi Önkormányzatai, Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati
Társulás és az általa irányított költségvetési szervek számviteli szabályok szerinti könyvvezetési, adatszolgáltatási
kötelezettségek szabályszerű teljesítésének és a 2020. éves költségvetési beszámoló megbízható, valós
összképének vizsgálatára. 2021. április 21-én küldte meg a Magyar Államkincstár a 2020. évet vizsgáló kincstári
ellenőrzés megállapításait tartalmazó záró jegyzőkönyvét. A jelentés átvételét követő 30 napon belül intézkedési
tervet küldtünk a Magyar Államkincstár részére, az intézkedések végrehajtásának határideje 2021. szeptember 30.-a
volt, melyet utóellenőrzés keretében a Magyar Államkincstár 2022-ben vizsgált. Az utóellenőrzés megindításáról
2022.04.25-én kaptunk értesítést, a vizsgálattal érintett időszak: 2021.01.01-2022.06.30. Az utóellenőrzésről szóló
ellenőrzési jelentés elkészült, melyet az Áht. 91. §-a (1) bekezdése értelmében a képviselő-testület részére
szükséges tájékoztatásul benyújtani.
Az utóellenőrzés célja annak a vizsgálata, hogy az intézkedési tervben vállalt kötelezettségek végrehajtásának
eleget tett-e az ellenőrzött fél annak érdekében, hogy az Szt., az Áhsz. és a 38/2013. NGM rendelet és más
jogszabályok előírásai érvényesüljenek. Ennek során a végrehajtást adatbekérés útján vagy helyszíni ellenőrzés
keretében vizsgálja a Magyar Államkincstár.
Az utóellenőrzés során értékelésre került az intézkedési terv megvalósításáról szóló beszámoló valóságtartalma,
valamint, hogy a beszámolóban rögzített, az intézkedési terv alapján elvégzendő feladatok az ellenőrzési
jelentésben szereplő javaslatokkal összefüggésben ténylegesen, az intézkedési tervben meghatározott határidőre
végrehajtásra kerültek-e, a végrehajtás teljes körű volt-e, illetve esetlegesen milyen okokra visszavezethetően
maradt el a teljesítésük.
Az utóellenőrzés a Kincstár részére megküldött intézkedési tervben foglaltak megvalósításának vizsgálatához
szükséges dokumentumok bekérésével kezdődött. Ezt követően az intézkedési terv végrehajtásáról szóló
beszámoló tartalmát alátámasztó dokumentumok bekérésével folytatódott. A kért dokumentumokat a Kincstári
Ellenőrzési Portálra kellett feltölteni, helyszíni ellenőrzésre nem volt szükség.
Az utóellenőrzés során alkalmazott ellenőrzési módszerek, és eljárások:
- az intézkedési tervben foglaltak elvégzésének igazolására bemutatott dokumentumok megfelelőségének
vizsgálata,
- kontroll mintavételezés az adatszolgáltatásokból,
- a mérleget alátámasztó leltár adatainak egyeztetése a főkönyvi kivonat adataival, illetve a mérleg adataival,
- belső kontrollrendszer elemző vizsgálata.
Az intézkedési terv 43 feladatot jelölt meg. Az utóellenőrzés megállapította, hogy a feladatokból 2 nem volt időszerű.
A többi feladatból az Önkormányzat és irányított költségvetési szervei 41 feladatot az intézkedési tervekben foglalt
határidőre elvégeztek.
Döntéshozói vélemények
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
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Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
Döntési javaslat
"Utóellenőrzés ellenőrzési jelentés a Magyar Államkincstár átfogó pénzügyi és szabályszerűségi vizsgálatáról"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: ÁLTALÁNOS ÜGYEK
Az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megismerte és tudomásul veszi a Magyar
Államkincstár átfogó pénzügyi és szabályszerűségi vizsgálatáról készített utóellenőrzési jelentésben foglaltakat.
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal

14

GYOMAENDRŐD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
5500 GYOMAENDRŐD, SELYEM ÚT 124.
Ügyiratszám:

V. 16-9/2022.

Ügyintéző:

Keresztesi Krisztina Dóra
66-581-237

Telefon:

Tárgy: Utóellenőrzés ellenőrzési jelentés megküldése
Hiv. szám: Ellenőrzés száma: 88/2020UTÓ

Magyar Államkincstár
Önkormányzati Pénzügyi Szabályszerűségi Ellenőrzési Főosztály
Békés Megyei Költségvetési Ellenőrzési Osztály
Békéscsaba
Pf. 68.
5601
Tisztelt Magyar Államkincstár!
Mellékelten megküldöm Gyomaendrőd Város Önkormányzata és az önkormányzat által
irányított költségvetési szervek 2020. évi kincstári ellenőrzésének utóellenőrzéséről készített
ellenőrzési jelentés aláírt dokumentumát, további szíves felhasználás céljából.

Gyomaendrőd, 2022. június 23.

Tisztelettel:

Toldi Balázs
polgármester

Pap-Szabó Katalin
jegyző

Levelezési cím: 5501 Gyomaendrőd, Pf: 3. Telefon: +36-66-386-122 Fax: +36-66-283-288
E-mail: onkormanyzat@gyomaendrod.hu Honlap: www.gyomaendrod.hu

3. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
Az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
2022. augusztus 16-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:

Tájékoztató az energiaárak változásának költségvetési hatásáról
Blaskó Ivett, Szilágyiné Bácsi Gabriella osztályvezető
Toldi Balázs polgármester
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság,
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság,
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság

Véleményező bizottság:
Tisztelt Képviselő-testület!

2020. június 26-án került elfogadásra Gyomaendrőd Város Önkormányzat, önkormányzati ciklust felölelő gazdasági
programja, amely a képviselő-testület megbízatásának időtartamára, vagy az azt meghaladó időszakra szól.
A gazdasági program az önkormányzat részére helyi szinten meghatározza mindazon célkitűzéseket, feladatokat,
amelyek a költségvetési lehetőségekkel összhangban, az önkormányzat által nyújtandó kötelező és önként vállalt
feladatok biztosítását, fejlesztését szolgálják.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának gazdasági programja kijelölte a prioritásokat a település feladat centrikus
működtetése és fejlesztése területén. A település vezetés a működésre és a fejlesztésre fordítható források
arányának kiegyensúlyozott, fejlesztés-orientált alakítására törekedett.
Az akkor meghatározott célkitűzések megvalósítását jelentősen nehezítette a világméretű pandémia. Ebben az
évben már bizakodhattunk abban, hogy sikeresen magunk mögött hagytuk a járványt, azonban a világban zajló
események most újabb kihívás elé állítanak minden döntéshozót. Az önkormányzat gazdálkodását alapvetően érintő
energia válság olyan jelentős terhet ró Gyomaendrőd Város Önkormányzatára is, amely szükségessé teszi annak
alapos felülvizsgálatát, hogy miként gazdálkodjunk a ránk bízott vagyonnal.
Jelen előterjesztésben bemutatásra kerül, hogy az Önkormányzatnál és intézményeinél, valamint amennyiben
releváns a gazdasági társaságainál miként változnak az energia árak és így a várható energia kiadások 2022.
december 31. napjáig.
A következő táblázat intézményenként mutatja be az áram és gáz költségeket, az energiadíjak egységárait, a
rendszer használati és egyéb díjakat, az éves fogyasztott mennyiséget az egységár változás előtti időszak, illetve az
egységár változás utáni időszak bontásban. A fogyasztási helyekre vonatkozó adatok az önkormányzat
megbízásában foglalkoztatott energetikus által szolgáltatott adatok alapján kerültek meghatározásra.

Időszak
Energiadíj Ft
Rendszer használati és
egyéb díjak Ft
Fogyasztási helyek száma
db
Fogyasztás éves
mennyisége (kwh/m3)
Kalkulált nettó kiadás Ft
ebből közvilágítás

Időszak
Energiadíj Ft
Rendszer használati és
egyéb díjak Ft
Fogyasztási helyek száma
db
Fogyasztás éves

Áram
Gáz
Gyomaendrőd Város Önkormányzata
Összesen
2022. 1-7 hó 2022. 8-12 hó áram
2022. 1-7 hó 2022. 8-12 hó Összesen gáz
31,02
106,17
126,3
447,78
19

19

12,7

46 + közvilágítás
726 654 (ebből közvilágítás: 570 808)
21 050 189 37 729 985 58 780 174
16 395 675 29 584 622 45 980 297

15
12

2 098 196

25 872
4 991 608

7 089 804

Kállai Ferenc Művelődési Központ
Összesen
2022. 1-9 hó 2022. 10-12
2022. 1-7 hó 2022. 8-12 hó áram
(65%)
hó (35%)
Összesen gáz
31,02
106,17
107
981,24
19

19

134,6

3

161,29
1

15

mennyisége (kwh/m3)
Kalkulált nettó kiadás Ft

Időszak
Energiadíj Ft
Rendszer használati és
egyéb díjak Ft
Fogyasztási helyek száma
Fogyasztás éves
mennyisége (kwh/m3)
Kalkulált nettó kiadás Ft

1 171 352

40 692
2 113 378

3 284 730

3 340 981

21 275
8 459 277

11 800 258

Szent Antal Népház és Művelődési Ház
Összesen
2022. 1-7 hó 2022. 8-12 hó áram
2022. 1-7 hó 2022. 8-12 hó Összesen gáz
31,02
106,17
117,6
447,78
19

220 047

5

19

15,2

7 514
396 676

616 723

542 654

5

15

7 005
1 351 174

1 893 828

Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Kistérségi Óvoda és Bölcsőde
Összesen
Időszak
2022. 1-7 hó 2022. 8-12 hó áram
2022. 1-7 hó 2022. 8-12 hó Összesen gáz
Energiadíj Ft
31,02
106,17
127,1
447,78
Rendszer használati és
egyéb díjak Ft
19
19
9,5
9,5
Fogyasztási helyek száma
db
5
5
Fogyasztás éves
mennyisége (kwh/m3)
35 708
18 168
Kalkulált nettó kiadás Ft
1 030 725
1 859 399
2 890 124
1 447 326
3 460 656
4 907 982

Időszak
Energiadíj Ft
Rendszer használati és
egyéb díjak Ft
Fogyasztási helyek száma
db
Fogyasztás éves
mennyisége (kwh/m3)
Kalkulált nettó kiadás Ft

Időszak
Energiadíj Ft
Rendszer használati és
egyéb díjak Ft
Fogyasztási helyek száma
db
Fogyasztás éves
mennyisége (kwh/m3)
Kalkulált nettó kiadás Ft

Időszak
Energiadíj Ft
Rendszer használati és
egyéb díjak Ft
Fogyasztási helyek száma
db
Fogyasztás éves
mennyisége (kwh/m3)

Gyomaendrődi Család-és Gyermekjóléti Központ
Összesen
2022. 1-7 hó 2022. 8-12 hó áram
2022. 1-7 hó 2022. 8-12 hó Összesen gáz
31,02
106,17
117
447,78
19

19

8

1
566 871

8
1

19 706
1 022 796

1 589 667

464 658

6 373
1 210 131

1 674 789

Városi Egészségügyi Intézmény
Összesen
2022. 1-9 hó 2022. 10-12
2022. 1-7 hó 2022. 8-12 hó áram
(65%)
hó (35%)
Összesen gáz
31,02
106,17
107
981,24
19

19

134,6

1
539 440

161,29
1

18 751
973 299

1 512 739

1 795 191

11 434
4 546 888

6 342 079

Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal
Összesen
2022. 1-9 hó 2022. 10-12
2022. 1-7 hó 2022. 8-12 hó áram
(65%)
hó (35%)
Összesen gáz
31,02
106,17
107
981,24
19

19

134,6

161,29

1

1

16 789

12 527
16

Kalkulált nettó kiadás Ft

Időszak
Energiadíj Ft
Rendszer használati és
egyéb díjak Ft
Fogyasztási helyek száma
db
Fogyasztás éves
mennyisége (kwh/m3)
Kalkulált nettó kiadás Ft

483 084

1 354 693

1 966 581

4 980 948

19

19

7,5

1
193 665

7,5
1

6 713
349 377

543 042

564 916

7 734
1 466 744

2 031 660

70 571 892
89 626 303

42 687 929
54 213 670

52 040 000
66 090 800

17 300 000
21 971 000

23 535 503

32 242 670

55 778 173
GÁZ EGYETEMES
GÁZ PIACI
Térségi Szociális Gondozási Központ
Összesen
2022. 1-7 hó 2022. 8-12 hó gáz
2022. 1-7 hó 2022. 8-12 hó Összesen gáz
115
457
149
793
10

10

100

6
2 335 023

100
4

31 939
6 214 836

8 549 859

16 466 518

88 316
19 716 547

Összesen új nettó
szükséges forrás 2022.
évre
Bruttó új
Összesen nettó forrás terv
2022. évre
Bruttó terv
Szükséges többlet
forrás TSZGK (Ft)

Időszak
Energiadíj Ft
Rendszer használati és
egyéb díjak Ft

6 947 529

Határ Győző Városi Könyvtár
Összesen
2022. 1-7 hó 2022. 8-12 hó áram
2022. 1-7 hó 2022. 8-12 hó Összesen gáz
31,02
106,17
117,7
447,78

Összesen új nettó
szükséges forrás 2022.
évre
Bruttó új
Összesen nettó forrás terv
2022. évre
Bruttó terv
Szükséges többlet
forrás
Szükséges többlet
forrás áram és gáz
Önkormányzat és önálló
gazdasági szervezettel
nem rendelkező
intézmények (Ft)

Időszak
Energiadíj Ft
Rendszer használati és
egyéb díjak Ft
Fogyasztási helyek száma
db
Fogyasztás éves
mennyisége (kwh/m3)
Kalkulált nettó kiadás Ft

871 609

36 183 065

44 732 924
56 810 813
17 100 000
21 717 000
35 093 813
Liget Fürdő Kft.
Összesen
2022. 1-7 hó 2022. 8-12 hó áram
NINCS VÁLTOZÁS

2022. 1-9 hó 2022. 10-12
(65%)
hó (35%)
Összesen gáz
164
1 000
39,37

17

20,76

Fogyasztási helyek száma
db
Fogyasztás éves
mennyisége (kwh/m3)
Kalkulált nettó kiadás Ft
Szükséges többletforrás
Fürdő (Ft)

Időszak
Energiadíj Ft
Rendszer használati és
egyéb díjak Ft
Fogyasztási helyek száma
db
Fogyasztás éves
mennyisége (kwh/m3)
Kalkulált nettó kiadás Ft
Szükséges többletforrás
Zöldpark (Ft)

Időszak
Energiadíj Ft
Rendszer használati és
egyéb díjak Ft
Fogyasztási helyek száma
db
Fogyasztás éves
mennyisége (kwh/m3)
Kalkulált nettó kiadás Ft
Szükséges többletforrás
Gyomaszolg (Ft)

2
7 718 000

58 180
20 650 000

28 368 000
16 535 933

Zöldpark Kft.
Összesen
2022. 1-7 hó 2022. 8-12 hó áram
NINCS VÁLTOZÁS

2022. 1-9 hó 2022. 10-12
(65%)
hó (35%)
Összesen gáz
126
731
46,56

31,32
2

1 842 406

16 426
4 382 654

6 225 060
3 390 589

Gyomaszolg Kft.
Összesen
2022. 1-7 hó 2022. 8-12 hó áram
NINCS VÁLTOZÁS

2022. 1-9 hó 2022. 10-12
(65%)
hó (35%)
Összesen gáz
146
731
7,37

7,37
2

697 834

7 000
1 809 007

2 506 840
1 433 250

A veszélyhelyzet ideje alatt az egyetemes szolgáltatásra jogosultak körének meghatározásáról szóló 217/2022. (VI.
17.) Korm. rendelet alapján az önkormányzati ingatlanok energia fogyasztásához rendelt díjtételek a
következőképpen alakulnak:
Villamosenergia
Földgáz

2022. 07. 31. napjáig
nettó 31,02 Ft/KWh
nettó 110 Ft/m3

2022.08.01.-2022.12.31. napjáig
nettó 106,17 Ft/KWh
nettó 447,78 Ft/m3

Néhány telephely a fogyasztási adatok alapján már a jogszabály hatálybalépése előtt se volt jogosult az egyetemes
szolgáltatás igénybevételére, így már a korábbi időszakban is piaci áron vásárolta a gázenergiát.
Ezek az alábbi telephelyek:
1.
Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal Gyomaendrőd, Selyem út 124.
2.
Kállai Ferenc Művelődési Központ Gyomaendrőd, Kossuth út 9.
3.
Városi Egészségügyi Intézmény Gyomaendrőd, Hősök útja 57.
4.
Térségi Szociális Gondozási Központ 4 fogyasztási helye
5.
Liget Fürdő Kft. 2 fogyasztási helye
6.
Zöldpark Kft. 2 fogyasztási helye
7.
Gyomaszolg Kft. 2 fogyasztási helye
Ezen intézmények, illetve gazdasági társaságok 2022. október 1-jétől a végső menedékes árhoz (447,78 Ft/m3
energiadíj) képest jóval magasabb áron ((1-3): 981,24, (4): 793, (5): 1000, (6-7): 731 Ft/m3 energiadíj) fogják kapni a
gázenergiát.
A fenti táblázat adatai jól mutatják, hogy a költségvetési rendelet elfogadásakor a közüzemi költségekre betervezett
keret jóval alacsonyabb volt, mint ami változatlan felhasználás mellett év végéig várható lesz. A Képviselő-testület
18

számára így elkerülhetetlen lesz többletforrás biztosítása a zavartalan működés érdekében.
A többletforrás biztosítása elkerülhetetlen lesz jelen helyzetben, de emellett rendkívül fontos a költségcsökkentési
lehetőségek átgondolása, az intézményi költségvetések, önkormányzati feladatok felülvizsgálata, kiadáscsökkentő
javaslatok kidolgozása.
A 2022. évi költségvetés tervezésekor a gáz és az áramköltségek finanszírozására önkormányzati és intézményei
szinten nagyságrendileg 121 millió Ft került betervezésre. A táblázat adatai alapján ebben az évben minimum 91
millió Ft többletköltség felmerülése várható intézményeinknél. A gazdasági társaságaink adatai alapján náluk év
végéig 21 millió Ft (Liget Fürdő Kft. 16 millió Ft, Zöldpark és Gyomaszolg Kft. 5 millió Ft) összegű többletkiadás
prognosztizálható.
A 2023-as költségvetési évben a várható költség becslése rendkívül bizonytalan, hiszen jelen pillanatban csak 2022.
december 31. napjáig van információnk és szerződésünk az energiaszolgáltatásra és azok díjtételeire.
Kalkuláció alapadatai:
Áram energiadíj:106,17 Ft/Kwh, rendszer használati díjak: 19 Ft/kwh, kivéve a Zöldpark és a Gyomaszolg Kft.,
hiszen a két kft. 2023., illetve 2024. december 31. napjáig rendelkezik szolgáltatási szerződéssel.
Gáz energiadíj: Önkormányzat és az önálló gazdasági szervezettel nem rendelkező intézmények fogyasztási helyein
981,24 Ft/m3 gáz energiadíj és 161,29 Ft/m3 rendszer használati díj, a Térségi Szociális Gondozási Központ
fogyasztási helyein 793 Ft/m3 gáz energiadíj és 100 Ft/m3 rendszer használati díj, a Liget Fürdő Kft. fogyasztási
helyein 1.000 Ft/m3 gáz energiadíj és 20,76 Ft/m3 rendszer használati díj, a Zöldpark Kft. fogyasztási helyein 731
Ft/m3 gáz energiadíj és 31,32 Ft/m3 rendszer használati díj, a Gyomaszolg Kft. fogyasztási helyein 731 Ft/m3 gáz
energiadíj és 7,37 Ft/m3 rendszer használati díj.
Ebben az esetben az a kalkulált többletforrás, amit a 2023. évi költségvetésbe betervezni szükséges az áram és
gázköltségek finanszírozására: közel 440 millió Ft. (Önkormányzat és önálló gazdasági szervezettel nem rendelkező
intézmények: 211 millió Ft, Térségi Szociális Gondozási Központ: 102 millió Ft, Liget Fürdő Kft.: 100 millió Ft,
Zöldpark Kft.: 16 millió Ft, Gyomaszolg Kft.: 9 millió Ft)
Jelen előterjesztés célja tájékoztatás nyújtás és figyelem felhívás annak érdekében, hogy a Képviselő-testület
időben foglalkozni tudjon az energiaárak emelkedésének az Önkormányzat és intézményeinek működésére
gyakorolt hatásával, alternatívákat tudjon kidolgozni ezen helyzet kezelésére.
A bizonytalanság óriási, hiszen nem tudjuk, hogy a következő évben milyen áron lesznek biztosítva az
energiaszolgáltatások, nyújt-e az állam többletforrást a megemelkedett költségek finanszírozásához stb.
Javasoljuk a Képviselő-testületnek, hogy hatalmazza fel polgármestert a költségcsökkentési javaslatok
kidolgozására, egyeztessen az intézmények és a gazdasági társaságok vezetőivel, továbbá vizsgálja felül az
önkormányzat kötelező és önként vállalt feladatait. Vizsgálja meg, hogy melyek azok a területek, ahol lehetőség van
bevételek növelésére és melyek azok a területek, ahol a kiadások csökkenthetők.
Döntéshozói vélemények
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
1. döntési javaslat
"Tájékoztató elfogadása"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Költségvetés, zárszámadás
Az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megismerte és tudomásul veszi a 2022. évi
energiaárak változásának költségvetési hatását bemutató tájékoztatást.
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
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2. döntési javaslat
"Felhatalmazás intézkedési javaslatok kidolgozására"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Költségvetés, zárszámadás
Az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza polgármestert az energiaárak 2022. évi
emelkedéséből adódó szükséges költségcsökkentési javaslatok és intézkedések kidolgozására, az intézmények és
a gazdasági társaságok vezetőivel való egyeztetésre, továbbá az önkormányzati kötelező és önként vállalt feladatok
felülvizsgálatára. A felülvizsgálat eredményéről, a költségcsökkentési javaslatokról és az egyes feladatokhoz és
intézményekhez rendelt többletforrás kijelöléséről összeállított anyagot a Képviselő-testület 2022. évi szeptemberi
rendes ülésére szükséges beterjeszteni.
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
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4. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
Az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
2022. augusztus 16-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező bizottság:

Közművelődési intézmények átszervezése
Keresztesné Jáksó Éva osztályvezető
Toldi Balázs polgármester
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság,
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság, Pénzügyi,
Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
2022-ben következik a közművelődési koncepció felülvizsgálata, ezzel párhuzamosan készül a 2023-2027-es
turisztikai koncepció is. A jelenleg működő közművelődési intézményrendszer szorosan összenőtt a turisztikával. A
jelenlegi intézményrendszer területi alapon szervezett, feladataik sokrétűek.
A koncepciók újragondolása, a folyamatban lévő turisztikai pályázatok miatt most érkeztünk el egy olyan időponthoz,
amikor el kell gondolkodnunk azon, hogy kettéválasztjuk-e a közművelődést és a turisztikát, vagy ezen a mezsgyén
megyünk tovább, amin most vagyunk. Az elmúlt hónapokban több egyeztetés is zajlott a közművelődési
intézmények vezetőivel és a bizottság elnökökkel. Az előzetes egyeztetések alakalmával az a vélemény alakult ki,
hogy a közművelődés és a turisztika szétválasztását megvalósító intézményátszervezés a 2023-2024-es évek
feladata lesz.
Azonban még ebben az évben, a következő hónapokban megoldást kell találnunk a Kállai Ferenc Művelődési
Központban fennálló problémára: évek óta sikertelenül hirdetjük az intézményvezetői pályázatot, nem találunk
megfelelő személyt az intézmény vezetésére. Az intézmény vezetése 2022. augusztus 31. napjáig megoldott. A
jelenlegi intézményvezető, Diószegi Mónika 2022. augusztus 31. napjával felmondott, az intézménynél történő
foglalkoztatása is megszűnik.
Az intézményben szeptember 1. napjától nincs olyan alkalmazott, aki vállalná, illetve aki az előírt szakmai
követelményeknek megfelel és vállalná az intézmény vezetését. Az elmúlt két év során folyamatosan megbízott és
nem kinevezett intézményvezetővel tudtuk csak biztosítani a Kállai Ferenc Művelődési Központ működését.
A közművelődési intézményvezetőkkel történt egyeztetés során az az elképzelés született, hogy
a Kállai Ferenc Művelődési Központ és a Szent Antal Népház és Művelődési Ház összevonásra kerül;
Dr. Szonda István látna el az összevont intézmény vezetői feladatait;
a könyvtár -a közművelődés és turisztikai feladatok szétválasztásáig -marad önálló intézményként.
Az intézmények összevonására 2023. január 1. napjával kerülne sor. Az összevont intézmény a jelenlegi két
intézmény feladatait látná el, az összes jelenleg is működő telephelyekkel. Az összevont intézmény típusa integrált
kulturális intézmény lenne, tekintettel arra, hogy ellátna közgyűjteményi és közművelődési feladatokat is. Az
intézmény művelődési házként funkcionálna, egy művelődési házzal és közösségi színterekkel biztosítaná a
közművelődési alapszolgáltatások ellátását.
A képviselő-testület elvi döntését követően meg kell kérni az illetékes miniszter véleményét, melyet minden
közművelődési intézményt érintő átszervezésekor be kell szereznie az önkormányzatoknak. A miniszteri
véleményhez nincs kötve a képviselő-testület, de annak beszerzése nélkül nem lehet közművelődési intézményt
átszervezni.
A miniszteri vélemény ismeretében/birtokában a képviselő-testület meghozhatja az intézmények átszervezésével,
összevonásával kapcsolatos és szükséges döntéseit.
Az intézményvezetőkkel történt egyeztetést követően Toldi Balázs polgármester felkérte Benéné Szerető Hajnalkát,
hogy 2022. szeptember 1. napjától az intézmény átszervezéséig vállalja el a Kállai Ferenc Művelődési Központ
vezetését, aki a felkérést elfogadta.
A közművelődési koncepció felülvizsgálatát a az intézményi átszervezéssel párhuzamosan fogja a hivatal elvégezni.
Kérem a Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására és a közművelődési intézmények átszervezésével
kapcsolatban hozza meg elvi döntését.
A Képviselő-testület jelen ülésén tárgyalja az energiaáremeléssel kapcsolatos előterjesztést. Mind az önkormányzat,
mind az intézmények működése is nehéz helyzetbe kerül az energia árak emelkedése miatt, ezért szükséges
felülvizsgálni az önkormányzati intézmények működését, nyitvatartását, szükséges meghozni azokat az
intézkedéseket, melyekkel biztosítható az intézmények költséghatékony működtetése. Ehhez az előterjesztéshez
kapcsolódik jelen előterjesztés második döntési javaslata, melyben a Képviselő-testület felhatalmazza a
polgármestert és az intézményvezetőket a kulturális intézmények gazdaságos működtetéséhez szükséges
intézkedések meghozatalára.
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Döntéshozói vélemények
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
1. döntési javaslat
"Elvi döntés a közművelődési intézmények átszervezéséről, miniszteri vélemény megkérése"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Intézményirányítás
Az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete kinyilvánítja, hogy 2023. január 1. napjától a Szent
Antal Népház és Művelődési Ház valamint a Kállai Ferenc Művelődési Központ intézményeit egy intézményként
kívánja tovább működtetni.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri Toldi Balázs polgármestert, hogy a muzeális
intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 78/J. § (1)
bekezdése alapján a közművelődési intézmények átszervezéséhez szükséges, a kultúráért felelős miniszter
véleményét kérje meg.
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
2. döntési javaslat
"Felhatalmazás a kulturális intézmények gazdaságos működtetéséhez szükséges intézkedések meghozatalára"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Intézményirányítás
Az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza Toldi Balázs polgármestert, valamint a
Szent Antal Népház és Művelődési Ház, a Kállai Ferenc Művelődési Központ és a Határ Győző Városi Könyvtár
intézményvezetőit, hogy az energia áremelkedés következtében kialakult gazdasági környezetben az intézmények
gazdaságos és költséghatékony működtetéséhez szükséges intézkedéseket tegyék meg.
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
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5. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
Az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
2022. augusztus 16-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező bizottság:

Döntés intézményvezetői (Kállai Ferenc Művelődési Központ) ideiglenes
megbízásról
Dr. Csordás Ádám, Keresztesné Jáksó Éva osztályvezető
Toldi Balázs polgármester
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Képviselő-testület 2022. június havi rendkívüli
ülésén, a 218/2022. (VI. 7.) Gye. Kt. határozatával megbízta Diószegi Mónikát a Kállai Ferenc Művelődési Központ
(a továbbiakban: Intézmény) intézmény vezetői feladatainak ellátásával 2022. június 29. napjától 2022. augusztus
31. napja közötti időszakra.
A határozott idő lejártának következtében az Intézmény vezetésének kérdése ismételten a Képviselő-testületi
döntést igényel. A munkakör betöltéséhez az eddigitől eltérő megoldást szükséges találni, tekintettel arra, hogy
Diószegi Mónika, az Intézmény jelenleg megbízott vezetője 2022. július 21. napján kelt egyoldalú jognyilatkozatával
2022. augusztus 31. napjával munkaviszonyának megszüntetését kérte.
Az intézmény folyamatos és akadálymentes működése, valamint a státusz betöltetlenségének elkerülése érdekében
2022. szeptember 1. napjától a vezetői megbízást vagy pályáztatás útján, vagy az ideiglenes megbízással
szükséges megoldani.
A „Közművelődési intézmények átszervezése” tárgyú előterjesztésben ismertetésre került a Tisztelt Képviselőtestület, valamint annak bizottságai részére a közművelődési intézmények átszervezésével kapcsolatos szándék,
melynek értelmében 2023. január 1. napjától az Intézmény és a Szent Antal Népház és Művelődési Ház
összevonásra kerülne.
Fentiek alapján az Intézmény vezetésének kérdését – amennyiben az intézmény átszervezés megtörténik – 2022.
szeptember 1. napjától 2022. december 31. napjáig szükséges megoldani.
A Képviselő-testület, mint a munkáltatói 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.”
Toldi Balázs polgármester előzetes megbeszélést folytatott Benéné Szerető Hajnalkával, aki már több ízben vezette
az Intézményt. Benéné Szerető Hajnalka előzetesen úgy nyilatkozott, hogy vállalja az átmeneti időszak alatt az
Intézményvezetői feladatok ellátását, havi bruttó 300.000 forint munkabér ellenében.
Ahhoz, hogy az idézett EMMI rendelet rendelkezéseinek eleget tegyen, két további szempontot szükséges
figyelembe venni:
1.) Az Intézménynek szükséges Benéné Szerető Hajnalkát ismételten az Intézmény személyi állományába felvenni,
tekintettel arra, hogy ideiglenes megbízással az Intézmény foglalkoztatottját legfeljebb 120 nap időtartamra pályázat
lefolytatása nélkül bízhatja meg. Ehhez Képviselő-testületi döntés nem szükséges, az Intézményvezető saját
hatáskörben köthet munkaszerződést az érintettel.
2.) A kérdéses időszak (2022. szeptember 1. – 2022. december 31.) 122 naptári napot tesz ki, a Képviselő-testület
azonban legfeljebb 120 napra adhat megbízást, így javaslom a tisztelt Képviselő-testületnek, hogy a jelen döntési
javaslatban 2022. október 31. napjáig adjon megbízást Benéné Szerető Hajnalka részére, és a 2022. október havi
rendes ülésen a jelenlegi megbízással azonos feltételek mellett, 2022. november 1. és 2022. december 31. napja
közötti időszakra adjon újfent megbízást.
Fentiekre tekintettel kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést tárgyalja meg, és hozza meg a
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határozati javaslatot!
Döntéshozói vélemények
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
Döntési javaslat
"Intézményvezető ideiglenes megbízása"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Személyzeti ügyek
Az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának 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 intézmény vezetői feladatainak
ellátásával 2022. szeptember 1. napjától 2022. október 31. napjáig.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Benéné Szerető Hajnalka munkabérét havi bruttó
300.000 forintban állapítja meg.
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
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6. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
Az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
2022. augusztus 16-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező bizottság:

Gyomaendrőd, Magtárlaposi út 1-3/II. szám alatti szolgálati bérlakás
kiutalása
Keresztesné Jáksó Éva osztályvezető
Toldi Balázs polgármester
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
Irimiás Róbert 5502 Gyomaendrőd, Irimiás tanya 1. szám alatti lakos 2022. március 28. napján kérelmet nyújtott be
hivatalomhoz. Kérelmében előadta, hogy 2022 áprilisától a lakóhelyéül szolgáló ingatlan felújításra kerül. Lakhatása
a felújítás idejére nem megoldott ezért bérlakás kiutalásában kéri az önkormányzat segítségét. A polgármester
átruházott hatáskörben 15/2016. (VI.7.) 1. § 3. c) bekezdése alapján maximum 6 hónap időtartamra, 2022. április 1.
napjától határozott időre 2022. augusztus 31. napjáig kiutalta a bérlakást.
Irimiás Róbert 2022. augusztus 10. napján ismételten önkormányzati szolgálati bérlakás igénylése iránt fordult
önkormányzatunkhoz. Kérelmező indokolásként leírta, hogy az eddig lakóhelyéül szolgáló ingatlan még mindig
felújítás alatt áll, nincs lakható állapotban.
A Szent Gellért Katolikus Általános Iskola és Gimnázium intézményvezetője Tóth Ferenc írásban kereste meg
önkormányzatunkat, melyben kérte, hogy Irimiás Róbert munkavállalója részére az önkormányzat szolgálati
bérlakást biztosítson.
A bérlakásban jelenleg a kérelmező él. A bérlakás BM kijelölésű, azonban a Békés Megyei rendőr-Főkapitányság a
bérlakás bérlőkijelölési jogát 2022. szeptember 1. napjától 2023. augusztus 31. napjáig átengedte önkormányzatunk
részére, a lakás fenti időtartamra kiutalható.
A bérlakásokat kezelő Zöldpark Gyomaendrőd Nonprofit Kft. tájékoztatása szerint Irimiás Róbertnek lakbér
tartozása, közüzemi szolgáltatási díj elmaradása nincs.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet szíveskedjen az előterjesztést megtárgyalni.
Döntéshozói vélemények
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
Döntési javaslat
"Gyomaendrőd, Magtárlaposi út 1-3/II. szám alatti szolgálati bérlakás kiutalása"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Lakásügyek
Az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete Irimiás Róbert bérlő részére a Gyomaendrőd, Magtárlaposi
utca 1-3/II. szám alatti szolgálati bérlakást 2022. szeptember 1. napjától határozott időre 2023. augusztus 31.
napjáig, de legfeljebb Szent Gellért Katolikus Általános Iskola és Gimnáziumnál fennálló közalkalmazotti
munkaviszonya időtartalmáig kiutalja.
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete ezzel egyidejűleg felkéri Toldi Balázs polgármestert az
alábbi bérleti szerződés módosítás megkötésére:
BÉRLETI SZERZŐDÉS
ÖNKORMÁNYZATI SZOLGÁLATI BÉRLAKÁSRA
(Gyomaendrőd, Magtárlaposi utca 1-3/II.)
mely létrejött egyrészről Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (képviseli Toldi Balázs
polgármester) mint bérbeadó (továbbiakban, bérbeadó),
másrészről
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Név:
Szül. helye, ideje:
Anyja neve:

Irimiás Róbert

mint bérlő (továbbiakban: bérlő) között Gyomaendrőd Város
……………………számú határozata alapján az alábbi feltételek mellett:

Önkormányzat

Képviselő-testületének

1.)5500 Gyomaendrőd, Magtárlaposi utca 1-3/II. szám alatti szolgálati bérlakás Gyomaendrőd Város
Önkormányzatának tulajdonában áll, kezelője Zöldpark Gyomaendrőd Nonprofit Kft.
A lakás helyiségei: lakótér +1,5 szoba
A lakás alapterülete: 80,32 m2
A lakáshoz tartozó kizárólagos használatú helyiségek: 18m2 garázs és udvar
A lakáshoz tartozó közös használatú helyiségek és területek: -2.) Bérbeadó bérbe adja az 1.) pontban megjelölt lakást 2022. szeptember 1. napjától határozott időre 2023.
augusztus 31. napjáig, de legfeljebb Szent Gellért Katolikus Általános Iskola és Gimnáziumnál fennálló
közalkalmazotti munkaviszonya időtartalmáig.
3.) A bérlő bérbe veszi az 1.) pontban megjelöltek szerinti lakást, amelynek használatáért és a szerződés keretében
a bérbeadó által nyújtott szolgáltatásáért bért köteles fizetni az alábbiak szerint:
A lakbér mértéke: 28.900.-Ft/hó.
Egyéb szolgáltatások megnevezése és díja: garázs: 1.540.-Ft/hó.
Bérlő minden hónap 10. napjáig köteles előre esedékesen megfizetni Gyomaendrőd Város Önkormányzat
53200125-11062402 számú költségvetési elszámolási számlájára:
bérleti díjként: 28.900.-Ft-ot,
egyéb szolgáltatásokért: garázs bérleti díj: 1.540.-Ft-ot
összesen: 30.440.-Ft-ot.
A bérleti díj a közüzemi és egyéb költségek viselését nem foglalja magában.
3.a.) A bérbeadó az önkormányzati rendelet módosítása esetén - a bérlők kiértesítését követő 90 nap elteltével jogosult a szerződés bérleti díjra vonatkozó részét egyoldalúan módosítani a következő naptári év január 01.
napjával, de legalább az első módosított bérleti díjú hónapot megelőző 90 nappal.
4.) Bérbeadó átadta, bérlő átvette a lakást és a hozzá tartozó helyiségeket a lakásátadási jegyzőkönyv és leltár
szerint, amelyek a jelen Szerződés elválaszthatatlan részét képezik. Bérlő a bérlakást az ott megjelölt állapotban és
feltételekkel birtokába vette 2022. szeptember 1. napján.
5.) Bérleti díjfizetési kötelezettség 2022. szeptember 1. napjától áll fenn.
6.) Bérlő a lakás átalakítására, korszerűsítésére a feleknek a munkálatok megkezdését megelőzően létrejött külön
megállapodása alapján jogosult.
7.) Bérlő és a vele együtt lakó személyek a lakás rendeltetésszerű, a szerződésben foglaltak szerinti használatára
jogosultak és kötelezettek is egyben.
8.) A felek szerződésbeli jogai és kötelezettségei:
Bérbeadó részéről:
- a bérlemény rendeltetésszerű (komfortfokozatának megfelelő lakásberendezésekkel) használatra történő
birtokbaadása,
- megállapodás kötése bérlővel a rendeltetésszerű használatra való alkalmassá tétel elvégzésében és a
költségelszámolás feltételeiben,
- az épület karbantartásáról, központi berendezéseinek állandó üzemképességéről, a közös használatra szolgáló
helyiségek állagában és berendezésekben keletkezett hibák megszűntetéséről gondoskodás,
- életveszélyt okozó, az épület állagát veszélyeztető vagy a lakás, a szomszédos lakások, nem lakás céljára szolgáló
helyiségek rendeltetésszerű használatát lényegesen akadályozó hibák elhárításáról haladéktalanul intézkedés,
- azonnali beavatkozást nem igénylő hibák esetében az épület karbantartása vagy felújítása során eljárni,
- a bérbeadói kötelezettségek elvégzésére kijelölt (üzemeltető) megnevezésével a bérlőt írásban tájékoztatni,
- bérleti és biztosított külön szolgáltatások esedékes díjainak számla ellenében érvényesítése,
- a bérlő helyett és költségére elvégeztetett munkák költségének számla és fizetési felhívás melletti érvényesítése,
továbbá kieső bérleti díjjal egyező mértékű használati díj igénylése,
- jogcím nélküli használat esetére a lakás kiürítési eljárás haladéktalan megindítása és ezzel összefüggésben a
használati díj (R. 24. § -ában meghatározott összegű) érvényesítése,
- befogadó nyilatkozat, lakáscseréhez hozzájárulás megadása.
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Bérlő
- a lakás burkolatainak, ajtóinak, ablakainak és berendezéseinek karbantartásáról, felújításáról, pótlásáról, cseréjéről
való gondoskodás azon időpontban és olyan módon, ahogyan azt a lakás, illetőleg a lakásberendezések állapota
szükségessé teszi,
- az általa vagy vele együtt lakó személyek magatartása miatt a lakásban vagy az épület központi berendezéseiben
keletkezett hiba haladéktalan kijavítása, bérbeadói felszólítás alapján a kár megtérítése,
- az épület karbantartásával (felújításával, helyreállításával, átalakításával, stb.) munkák tűrése, amennyiben az nem
eredményezi a lakás megsemmisülését,
- negyedévente igazolja a lakbér és közüzemi szolgáltatások díjának megfizetését.
9.) A bérlővel jelen szerződés alapján együtt költözők:
- …………………….………
- …………………………….
10.) A szerződést kötő feleknek tudomásuk van arról, hogy
- a lakásbérleményben a bérbeadó írásbeli hozzájárulása nélkül a bérlő más személyt nem fogadhat be az alábbiak
kivételével: házastárs, gyermek (örökbefogadott, mostoha, nevelt gyermek), szülő (örökbefogadó, mostoha és
nevelő szülő), jogszerűen befogadott gyermektől született unoka,
- a beköltöző házastárs csak akkor válik bérlőtárssá, amennyiben a bérbeadóval erre vonatkozóan bérlőtársi
szerződést is megkötik a házastársak,
- a bérbeadó írásbeli hozzájárulása nélkül nem érvényes a bérlő által kötött tartási szerződésnek a lakásbérleti
jogviszony folytatására vonatkozó kikötése.
11.) Bérlő az 1. pont szerinti ingatlant albérletbe nem adhatja. A Bérlő tudomásul veszi, hogy a bérlakást nem
cserélheti el, valamint a lakásbérleti jogviszonya tovább nem folytatható.
12.) A szerződés a 2. pontban meghatározott feltétel bekövetkezésével megszűnik. Bérlő a szerződés
megszűnésekor cserelakásra vagy más kártalanításra nem tarthat igényt.
13.) Szerződő felek rögzítik, hogy bérbeadó az ingatlan azonnali hatályú felmondására jogosult a bérlő súlyos
szerződésszegése esetén.
Ilyen magatartás különösen ha a:
- bérlemény bérlője vagy általa engedett használat során a használó olyan magatartást tanúsít, mellyel súlyosan
sérti az együttélés normáit, veszélyezteti az ingatlan és berendezéseinek állagát, állapotát, értékét.
- a bérlő bérbeadó engedélye nélkül arra jogosulatlan személynek enged használatot ill. ilyen személyt az ingatlanba
befogad.
- a bérleményt albérletbe adja,
- közüzemi szolgáltatások díjának nem fizetése miatt.
14.) A szerződés megszűnését követő 30 napon belül a bérlő köteles a lakást kiüríteni és a lakásberendezéseket
rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban a bérbeadónak visszaadni, amelyről jegyzőkönyv készül.
15.) Bérlő jelen szerződésben foglalt kötelezettségeik teljesítésével kapcsolatban Bérbeadó felé egyetemleges
felelősséggel tartozik.
A szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. a lakások és helyiségek bérletére, valamint elidegenítésükre
vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény rendelkezései és Gyomaendrőd Város
Önkormányzat rendeletében foglaltak irányadók.
Gyomaendrőd, 2022. szeptember 1.

Irimiás Róbert
bérlő

Toldi Balázs
polgármester
bérbeadó

Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
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7. napirendi pont
7. NAPIRENDI PONT
Az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
2022. augusztus 16-i ülésére
Tárgy:

Bejelentések
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