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A./ KÖLTSÉGVETÉSI HELYZET
I. Pénzügyi osztály beszámolója a 2002. július 01. – 2006. május 31.
időszakról
A pénzügy feladatköre a költségvetés tervezése, és annak pénzügyi végrehajtása, zárszámadás elkészítése. A
Képviselő-testület felé adatszolgáltatás, beszámolók készítése, adóhatóság felé adatszolgáltatás, és minden olyan
feladat, ami a költségvetés és annak végrehajtásával kapcsolatos. Az intézményekkel kapcsolattartás, költségvetésük
végrehajtásához pénzforgalom biztosítása. A kintlévőségek behajtása, a vagyonnal való gazdálkodás, és annak
hasznosítása.
A pénzügyi osztály a feladatot 2002. évben 9 fő köztisztviselővel látta el. A Gyesen lévők miatt a létszám területén
nagyon sok mozgás mutatkozik, egyes munkaterületeken évente változtak az ügyintézők. Jelenleg is 2 fő van Gyesen
az osztályról. A feladat ellátást helyettesítőkkel oldotta meg a hivatal, határozott idejű kinevezéssel.
2006. évben is 9 fő látja el a költségvetéssel és pénzgazdálkodással kapcsolatos feladatokat azzal az átszervezéssel,
hogy a vagyongazdálkodási ügyintéző átszervezésre került feladatával együtt a városüzemeltetési osztályra. A
Csatornamű Társulat megszűnése után a társulás érdekeltségi hozzájárulásaival kapcsolatos feladatok 1 fő
ügyintézővel beépültek a pénzügyi osztályhoz.
Az utak építése, illetve felújítása miatt a lakosságtól beszedett érdekeltségi hozzájárulás többlet feladatot jelentett az
osztály számára, mivel a kivetett összeg nagy részét többszöri felszólítással, letiltással, valamint bírósági úton történő
behajtással lehet beszedni.
2002. költségvetési évben a feladat ellátásban a változás, hogy a Liget Fürdő önálló költségvetési intézmény
megszűnt, a feladat további ellátását a Polgármesteri Hivatal szakfeladaton látta el.
2002 évben a feladat ellátás 7 önálló intézménnyel és 3 részben önálló intézménnyel valósult meg. 2006. évben az
önálló intézmények száma 6, a részben önálló intézmények száma 5.
2003.év augusztus 01-től a Liget Fürdő a feladat megtartása mellett 100%-os önkormányzati tulajdonú Kft formában
működik tovább.
Könyvelési rendszerben változás volt, 2004. július01-től kezdődően a Polgármesteri Hivatalnál és az önálló
intézménynél komplex pénzügyi rendszer bevezetésére került sor. Az átállás jelentős többletmunkát igényelt a
pénzügyi és könyvelés területen, mivel egyrészt évközben volt a váltás, más részt viszont teljesen új rendszer került
kialakításra a könyvelés, analitika, és számlázás területén. A rendszer előnye, hogy naprakész, bővebb információt
tud nyújtani, továbbá a kézi analitikus nyilvántartások megszüntetésre kerültek, összekapcsolódtak az analitikus
adatok a főkönyvi könyveléssel, minden adat a POLISZ rendszerben kerül rögzítésre.
Az önkormányzat gazdálkodását az alábbiak jellemezték:
A központi költségvetésben tervezett bérfejlesztés minden évben biztosított volt az önkormányzatnál, úgy a
közalkalmazottak, mint a köztisztviselők körében. 2002 évben a bérfejlesztés forrása központi költségvetési keretből
volt biztosítva.
Az önkormányzat a Munkaügyi Központ által támogatott közhasznú foglalkoztatott dolgozókat minden évben
foglalkoztatta a szükségletnek megfelelően. A pályázati lehetőségből adódóan a közmunka programban is részt vett
az önkormányzat, ezzel is biztosított volt a költség megtakarítás a városgazdálkodás területén. Az intézményi
racionalizálás továbbra is folytatódott. Az oktatási ágazatnál a gyermek létszám csökkenésével csökkent a
foglalkoztatottak száma.
A Városi Gondozási Központnál a beruházásokkal a feladat minden évben növekedett, így az ellátotti létszám
növekedés foglalkoztatottak létszám növekedését eredményezte.
Az önkormányzat fizetőképességét jellemezte a takarékos gazdálkodás, a kiskincstári rendszer működése során a
fegyelmezett előre ütemezett kiadások, és bevételek az intézmények zavartalan működését segítették. A Képviselő –
testület által vállalt kötelezettség vállalások folyamatosan teljesültek. A források biztosításához a pályázati
lehetőségek kiaknázására minden évben nagy hangsúlyt fektettünk. Az intézmények fejlesztési kiadásait a pályázati
saját erőbiztosítással ösztönözte a Képviselő-testület.
A normatív támogatás igénylésének jogszabályi feltételei 2002. évben megváltoztak, szigorúbb lett az elszámolás
rendje. A jogszabályi változás miatt negyedévente felülvizsgálatra került a tényleges létszám adatok alapján a
normatív állami támogatás és a változás a MÁK felé módosításra került.
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A nagy beruházások finanszírozása minden évben nehézséget okozott a gazdálkodás területén, mivel az
önkormányzatnak legtöbb esetben előre kellett fizetni a pályázati forrásból megvalósult kivitelezői számlákat.
Az önkormányzat gazdálkodására jellemző hogy minden évben rendelkezett pénzmaradvánnyal, amely a következő
évi költségvetés bevételi forrása volt.
2002. évi költségvetés alakulása:
2002. évben a költségvetés teljesített kiadási fő összege 3 080.135 E. Ft volt ebből felhalmozási kiadás
(fejlesztés, felújítás) 1.318.008 E. Ft a költségvetés 42,79 %-a. Legnagyobb beruházások voltak a szennyvíz II.-III.
ütem, a 9 település összefogásával a Kommunális hulladéklerakó, a Gazdasági Minisztérium által támogatott
bérlakási program keretében 24db. szociális bérlakás, és a Liget Fürdő. Az utak építése lakossági hozzájárulással
elkezdődött. Az informatika fejlesztés területén szintén előrelépés történt.

2002.évi teljesített kiadások
Személyi
juttatások
Járulékok
Dologi kiadások
Támogatás,
pe.átadás
Felújítás
Fejlesztés,
felhalm.kiad

A diagram ábrázolás a teljesített kiadás és bevétel adatokat mutatja minden évben.
Bevételek teljesülése 3.230.019 E Ft
Költségvetési normatív és egyéb támogatás, valamint az átengedett Szja összege 1.646.109 E Ft az összes bevétel
50,96 %- a.,
A költségvetési támogatáson belül egyéb támogatás összege a beruházások finanszírozásához 650.313 E Ft a helyi
adóbevételek és az átengedett adók 185.765 E Ft az összes bevétel 5,75 %-a.
2002.évi bevételek
Állami támogatás
Áteng.közp.adó, bírság
Áteng. SZJA
Helyi adó
TB-től átvett pe.
Saját bevétel
Pénzmaradvány

2002. év december 31.–én az önkormányzat vagyona 4.059.368 E Ft. Ez évben elkészült az önkormányzati vagyon
értékelése a jogszabályi előírásnak megfelelően. Az illeték hivatal által kiadott forgalmi adat és a helyi forgalmi
adatok alapján. Legnagyobb növekedés a forgalomképtelen építmények kategóriában volt.
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A hitel állományának alakulása évvégén:
A régi megszűnt szennyvíz társulat által felvett hitel összege: 752 E Ft
A közvilágítás korszerűsítésre szénsegély hitel: 6.200 E Ft
Intézmények energia rac. pályázat hitel összege: 8.496 E Ft
Hitel felvétel nélkül valósult meg a költségvetés finanszírozása.
2003. évi költségvetés: A feladat ellátásban változás, hogy a Liget Fürdő szakfeladaton működő intézmény
megszűnt, és 2003. év augusztus 01-től l00%-os önkormányzati tulajdonú Kft formában látja el a feladatot.
Az oktatásban a gyermeklétszám további csökkenése, további alkalmazotti létszámleépítést eredményezett.
A közcélú foglalkoztatás bevezetésével (melynek forrását teljes összegben a központi költségvetés biztosított,) a
városgazdálkodási feladatok ellátásában egyre több feladatot lehet felvállalni.
Ebben az évben a nagy beruházások finanszírozására a Képviselő-testület 150.000 E. Ft likvid hitelt vett fel, amelyet
évvégéig vissza is fizetett.
A költségvetés teljesített kiadási fő összege 4.362.701 E Ft, ebből a fejlesztési kiadások összege (felújítás,
fejlesztés)2.380.512 E. Ft az összes kiadás 54,56 %-a.
Nagyobb összegű beruházások: folytatódik a szennyvíz II.-III. üteme, valamint elkezdődött a IV. ütem. Kommunális
hulladéklerakó és a Liget Fürdő szintén áthúzódó, útépítések tovább folytatódnak, befejeződik az Öregszőlő ivóvíz
beruházás.
2003..évben értékesítette az önkormányzat a gázközmű államkötvényét 67.345 E Ft összegben, melyet a fejlesztések
finanszírozására tartalékolt.

2003.évi kiadások

Személyi juttatások
Járulékok
Dologi kiadások
Támogatás, pe.átadás
Felújítás
Fejlesztés, felhalm.kiad

Bevételek teljesülése: 4.459.802 E Ft ebből költségvetési támogatás és átengedett Szja összege 2.060.244 E Ft a
bevétel 46,20 %-a
A költségvetési támogatáson belül egyéb támogatás összege a beruházások finanszírozásához 606.344 E Ft
A helyi adóbevételek és az átengedett egyéb adójellegű bevételek összege 209.462 E Ft, az összes bevétel 4,70 %-a.
A saját bevételek tartalmazzák a fejlesztési célú pénzeszközöket is.
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2003.évi bevételek

Állami támogatás
Áteng.közp.adó,
bírság
Áteng. SZJA
Helyi adó
TB-től átvett pe.
Saját bevétel
Pénzmaradvány

2003. év december 31.-én az önkormányzat vagyona 10.819.900 E Ft
A hitel állományának alakulása évvégén:
A régi megszűnt szennyvíztársulat által felvett hitel összege: 340 E Ft
Intézmények energia rac. pályázat hitel összege: 5.998 E Ft
A működési kiadások finanszírozása hitel felvétel nélkül megvalósult.
2004. évi költségvetés alakulása: Az intézmények racionalizálása folytatódott, a Kis Bálint Általános
Iskolánál a szakfeladaton működő óvodai nevelés megszűnt, és 2004. július 01-től KHT. formában működik
változatlan színvonal megtartása mellett. A Városi Gondozási Központnál a Támogató szolgálat feladat bevezetésre
került január 01-től.
A város orvosi ügyeleti ellátásában szintén változás történt július 01-től a feladat kikerült a Városi Egészségügyi
Intézmény ellátási köréből, és vállalkozási formában kerül ellátásra.
A költségvetési kiadás fő összegének teljesülése: 3.005.838 E Ft, melyből a fejlesztési kiadások összege
(felújítás fejlesztés) 1.009.569 E Ft az összes kiadás 33,59 % -a.
Nagyobb fejlesztések teljesülése: folytatódik a szennyvíz beruházás IV. ütem, Kommunális hulladéklerakó, Liget
Fürdő, Hévízkút építése szelektív hulladékkezelés, indul a Gondozási Központ beruházás 52 fős idősek otthona,
valamint az informatika fejlesztése, pénzügyi információs rendszer kialakítása, utak felújítása, új utak építése.

2004.évi kiadások Személyi juttatások
Járulékok
Dologi kiadások
Támogatás,
pe.átadás
Ellátottak pénzbeli
jutt.
Felújítás
Fejlesztés,
felhalm.kiad
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Bevételek teljesülése 3.378.590 E Ft, ebből költségvetési támogatás és átengedett Szja összege 1.796.384 E Ft az
összes bevétel 53,17 %-a
A költségvetési támogatáson belül egyéb támogatás összege a beruházások finanszírozásához 606.344 E Ft a helyi
adó bevételek és az átengedett egyéb bevételek összege 224.212 E Ft az összes bevétel 6,64 %-a.
2004.évi bevételek
Állami támogatás
Áteng.közp.adó, bírság
Áteng. SZJA
Helyi adó
TB-től átvett pe.
Saját bevétel
Pénzmaradvány

2004. év december 31.-én az önkormányzat vagyona 11.571.297 E Ft
A hitel állományának alakulása évvégén:
A régi megszűnt szennyvíztársulat által felvett hitel összege: 130 E Ft
Intézmények energia rac. pály. hitel összege: 2.830 E Ft
A kiadások finanszírozásához az önkormányzat hitelt nem vett fel.
2005. évi költségvetés alakulása: A gyermeklétszám csökkenése miatt a foglalkoztatottak létszámleépítése
folytatódik. A Kisebbségi önkormányzatoknál a feladatellátás a szakfeladatokról részben önálló intézményi
gazdálkodási egységre került átalakításra.
2005. szeptember 01-től a Kistérségi szolgáltató iroda a Társulás székhelytelepülésén Békés városában megkezdte
működését.
A Hármas – Körös Kistérségi Társulás az önálló intézményét megszüntette, a feladatellátás (belső ellenőrzés) 2005.
szeptember 01-től átkerült a Békési Kistérségi Társulás körébe.
A Városi Gondozási Központnál az 50 fős emelt szintű bentlakásos ellátással nőtt a feladat, ezért a foglalkoztatási
létszáma is növekedett.
A Rózsahegyi Kálmán Általános Iskolánál szintén feladat növekedés történt 2005. augusztus01-től, Gyomaendrőd,
Hunya és Csárdaszállás települések önkormányzatai intézményfenntartó társulást hoztak létre, mely társulás
fenntartásában működik új néven a Rózsahegyi Kálmán Kistérségi Általános Iskola.
A költségvetés kiadás teljesítésének fő összege: 3. 238.453 E Ft melyből a fejlesztési kiadások ( fejlesztés , felújítás)
855.550 E Ft, az összes kiadás 26, 42 %-a.
Nagyobb összegű beruházások: óvodák épületeinek felújítása, utak felújítása, új utak építése, pályázati pénzből a
Rózsahegyi Kálmán Iskola épület beruházása, Városi Gondozási Központ 52 fős idősek otthona beruházás.
2005.évi kiadások
Személyi juttatások
Járulékok
Dologi kiadások
Támogatás, pe.átadás
Ellátottak pénzbeli jutt.
Felújítás
Fejlesztés, felhalm.kiad
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A bevételek teljesülése:3.738.182 E Ft, ebből költségvetési támogatás és átengedett Szja összege 1.852.908 E Ft az
összes bevétel 49,57 % -a
A költségvetési támogatáson belül egyéb támogatás összege a beruházások és egyéb kiadások finanszírozásához
230.797 E Ft.
A helyi adó bevételek és az átengedett egyéb bevételek összege 245.570 E Ft, az összes bevétel 6,57 %-a.
2005.évi bevételek
Állami támogatás
Áteng.közp.adó, bírság
Áteng. SZJA
Helyi adó
TB-től átvett pe.
Saját bevétel
Pénzmaradvány

2005. év december 31.-én az önkormányzat vagyona 12.298.773 E Ft
A hitel állományának alakulása évvégén:
A II.-III.-IV. ütemű szennyvíz beruházáshoz a Társulat által felvett hitel állomány összege: 223.500 E Ft.
A hitel visszafizetésének határideje: 2011. december 20.
A kiadások finanszírozásához az önkormányzat hitelt nem vett fel.
2006. évi költségvetés alakulása: (A 2006. évi költségvetési adatok tájékoztató jellegűek) A I. rendelet
módosítási tervezet szerint a kiadások és bevételek módosított előirányzat fő összege 3.307.712 E Ft. (a kiadáson
belül a működési kiadások 2.466.394 E Ft a felújítás 28.844 E Ft a fejlesztések 538.227 E Ft a tartalék összege
274.247 E Ft-ra módosultak az előirányzaton belül.)
Bevételek teljesítése 1-5 hóban: 1.152.398 E. Ft a módosított előirányzat 34,84 %-a.
Bevétel részletezés:
- helyi adóbevételek 82.742 E Ft
gépjárműadó bevétel 24.127 E Ft
- saját működési bevételek 121.433 E Ft.
- átengedett központi adók 398.873 E Ft bírságok bevételei 4.243 E Ft
- támogatás ért. műk.bev. 111.711 E Ft
- felhalmozási bevételek 38.297 E Ft
- kölcsönök visszatérülése 17.298 E Ft
- önkormányzat költségvetési tám. 417.327 E Ft
- előző évi maradvány igénybe vétele 3.112 E Ft
- finanszírozási bevételek - 66.765 E Ft
Kiadások alakulása 1-5 hóban:
Kiadás összesen: 1.245.916 E Ft, a módosított előirányzat 37,67 %-a ezen belül részletezve
Kiadás részletezése: - Személyi juttatás :459.248 E Ft a módosított előirányzat 45,32 %-a
- Munkaadót terhelő járulékok 146.696 E Ft a módosított előirányzat 44,71 %-a
- Dologi kiadásoknál 306.361 E Ft a teljesítés a módosított előirányzat 46,85 %-a
- A felújítások 7.794 E Ft a teljesítés a módosított előirányzat 27,02 %-a
- Beruházásoknál 27.462 E Ft az eddigi teljesítés a módosított előirányzat 5,1 %-a.
- Pénzeszköz átadás ,egyéb tám. összege 182.342 E Ft a módosított előirányzat 38,72 %-a
- Felhalmozási célú pénzeszköz átadás 74.253 E Ft a módosított előirányzat 66, 43 %-a
- finanszírozás kiadása 41.760 E Ft
2006. május 31-én az önkormányzat bankszámláinak egyenlege: 438.517 E Ft

7

A fejlesztésekhez felvett hitel állomány
Hitel állomány alakulása 2002-2005. években
250000
200000
150000
adatok E forintban

100000
50000
0

2002.év

2003.év

2004.év

2005.év

Az Önkormányzati létszámváltozás mutatja a racionalizálást, valamint a feladat növekedésből adódó
létszámnövekedést
Önkormányzati létszám alakulása 2002-2005. évek
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Kintlévőségek behajtására tett intézkedések
¾ Hármas-Körös Csatorna érdekeltségi hozzájárulás
A Hármas-Körös Csatornamű Beruházó Viziközmű Társulat 2005. december 14.-én végelszámolással megszűnt.
Az érdekeltek nyilvántartása, az érdekeltségi hozzájárulások beszedése, és az ezzel kapcsolatos ügyintézés a
Gyomaendrőd Város Polgármesteri Hivatal pénzügyi osztályára került át.
A lakosság által fizetendő érdekeltségi hozzájárulás összege: 122.096.876-Ft, melyet, 2011.augusztus 31-ig kell
megfizetni , negyedévente 2.500-Ft-os részletekben.
2005. december 31-ig a hátralék összege: 12.591.265-Ft
A hátralék behajtására tett intézkedések az alábbiak:
2006. május 31-ig 401 fő hátralékos érdekelt, összesen: 12.255.074-Ft behajtása van folyamatban.
A MEP-től adatokat kértünk 7 fő részére, a hátralék letiltása érdekében.
Nyugdíjfolyósítótól letiltásra kerül 4 fő fizetési hátraléka, összesen: 40.230-Ft
APEH felé végrehajtásra átadva 1 fő vállalkozó, 290.000-Ft hátralékkal.
Részletfizetést vállalt 18 fő hátralékos: 542.878-Ft, hátralékos összegben. Ezek az ügyfelek, ha nem tesznek eleget a
részletfizetésnek, átkerülnek az adó osztályra végrehajtásra.
A fizetési felszólításra és az adó osztály által behajtásra került 51 fő fizetési hátraléka: 1.216.820-Ft
332 fő hátralékos érdekelt: 10.495.376-Ft végrehajtása jelenleg is folyamatban van.
2006. május 31.-én a szerződés szerint a kintlévőség egyenlege 109.526.680 Ft összeget mutat.
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¾

A lakossági hozzájárulással megvalósuló útépítések érdekeltségi hozzájárulás összeg beszedésére tett
intézkedések
2002.évtől önkormányzatunk folyamatosan növelte a szilárd burkolattal ellátott utak számát, illetve a meglévő
utakat, aszfaltzáró réteggel felújította.
2002. évben 13 utcára 307,5 érdekeltségi egység került kivetésre.
2003. évben 6 utcára 183 érdekeltségi egységet vetettek ki.
2004. évben 16 utcára került kivetésre 487,5 érdekeltségi egység útfelújításra, valamint 10 új útépítésre 278
érdekeltségi hozzájárulás került kivetésre.
2005. évben 26 db belterületi lakóút építéséhez 444, 49 érdekeltségi egység került kivetésre.
2005 évben elkezdődött ismét 26 db lakóút építése az útalap megépítésével, az érdekeltségi hozzájárulás kivetésre
2006. évben kerül sor, jelenleg folyamatban van. 475,16 érdekeltségi egységben.
A 2005. évig kivetett érdekeltségi hozzájárulásból 2006. május 31.ig a még fennálló tartozás összege 5.513.319 Ft.
2006. év július hóban befejezésre kerülő 26 út érdekeltségi hozzájárulás befizetése folyamatosan befizetésre kerül, a
tervezett 38.444.000 Ft-tal szemben 9.371.641 Ft került befizetésre.
A behajtásra tett intézkedések: A fizetési felszólítás folyamatosan kiküldésre került az ügyfélnek. 2005. év végéig az
adóhatóság felé átadásra került a tartozás és adók módjára került az összeg behajtásra. 2006. évben 207 db. fizetési
felszólítás került postázásra a hátralékos ügyfeleknek. 2006 év. január hótól a kiküldött fizetési felszólításra sem
reagált ügyfeleknél munkabéréből, illetve jövedeleméből kerül közvetlen letiltásra a kivetett összeg a MEP
információja alapján, ahonnan az ügyfél munkahelyéről, jövedelméről kérünk tájékoztatást. 51 esetben kértünk a
MEP-től információt, eddig 15 esetben sikerült munkabérből letiltást foganatosítani.
20 alkalommal a NYUFI-tól kértünk közvetlen letiltást
Legvégső esetben bírósági úton érvényesítjük a behajtást, 28 ügyfélnél kezdeményeztünk bírósági végrehajtási
eljárást. Két esetben már megtérült a tartozás teljes egészében.
¾

2006. május 31.-én az önkormányzat által folyósított szociális juttatásokból a túlfizetések összege

Jövedelempótló támogatás kintlévősége 208.727 Ft 14 fő ( a teljes összeg hátralékos ) behajtására tett intézkedés,
adóra átadva 13 fő, ebből letiltható jövedelemmel nem rendelkezik 2 fő az adó visszajelzése alapján.
Az 5000 Ft alatti kintlévőség behajtására a MEP megkeresésével van lehetőség. Jelen esetben 1 főnél van
folyamatban a behajtás.
Ápolási díj kintlévőség: 184.828 Ft 1 fő (2006.évi ), a NYUFI utalja át az önkormányzatnak, amikor az ügyféltől
levonja a teljes összeget, a letiltás folyamatban van.
Aktív korúak rendszeres szociális segélye visszafizetésére tett intézkedések. Kint lévő összeg 1.238.800 Ft ( előző és
tárgyévi) 49 fő
Fizetési felszólítás 8 főre, adóra átadás 18 fő, MEP megkeresés 5 fő, jelzálogjog bejegyzés 1 fő, ( 239.885 Ft )
folyamatosan fizet 2 fő.
Közköltséges temetés térítése: 1.609.359 Ft 42 fő a kintlévőség, (jelzálogjoggal bejegyzett) fizetési felszólítás 9
főnek, adóra átadott 13 fő, ebből 3 fő letiltható jövedelemmel nem rendelkezik, NYUFI által letiltás 2 fő,
részletfizető 14 fő, hagyatéki eljárás után fizet 1 fő 3 fő új határozat. Bírósági eljárásba bekapcsolódás 3 fő esetében
208.489 Ft összegben, jelen időpontig még nem járt eredménnyel.
Gondozási díj: Kintlévőség összege 473.614 Ft. 12 fő Fizetési felszólítást kapott 8 fő, adóra átadás 8 fő, ebből 1 fő
letiltható jövedelemmel nem rendelkezik, 3 fő részletfizető, és NYUFI által rendszeresen utalt összeg 1 fő.
Régi csatornatársulás: Kintlévősége 150.265 Ft, 10 fő adóra átadva 8 fő 2 fő vitatott tulajdonos.
A kintlévőségek behajtását folyamatosan végzi az ügyintéző, a fizetési felszólításra- nem reagálás esetén- azonnal
intézkedést kezdeményez, - átadja adók módjára behajtásra az összeget, illetve közvetlenül munkabérből, vagy
egyéb járandóságból - behajtásra kerül a hátralék teljes összege.
¾

Első lakáshoz jutók támogatás hitel állománya, és belvíz hitel kintlévőség alakulása

Lakáshitel állomány 2006. május 31-én 34.723.483 Ft 253 fő, ebből előírás hátralék 1.000.585 Ft 71 fő.
A hátralékos állományból fizetési felszólítást kapott 22 fő 304.261 Ft összegben.
Bíróságra adott ügyfél 15 fő hátralék összege 557.424 Ft , azonban a teljes hitel összeg kerül behajtásra, ami
1.710.144 Ft. A bírósági behajtásból eddig megtérült 216.482 Ft. Hat esetben sikertelen árverés miatt szünetel a
végrehajtás.
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Megnevezés
Lakáshitel állomány
Létszám fő
Lakáshitel hátralék
Hátralékos létszám fő
Bíróságra átadott fő
Bíróságra átadott tartozás

2002.
29457625
231
701718
57
18
1347081

2003.
32170894
219
829690
69
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2004.
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2006.V.31
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Bíróságra átadott
tartozás

Belvízhitel állomány 2006. május 31-én 24.162.518 Ft 136 fő, ebből hátralékos állomány 2.229.495 Ft
Fizetési felszólítást 17 ügyfél kapott, 267.307 Ft hátralékról. Bíróságra adott ügyfelek száma 17 fő, a hátralék
összege 1.830.599 Ft, ebben az esetben a teljes hitel összeg kerül behajtásra 5.606.544 Ft. A bírósági eljárás
megindítását követően jelenleg 12 fő rendszeresen fizeti a tartozását.
A bírósági behajtásból eddig megtérült 475.921 Ft. Kétszeri ingatlan árverés eredménytelensége miatt szünetel a
végrehajtás három esetben
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A behajtással kapcsolatos ügyintézési határidő hosszadalmas, mert a végrehajtó elsősorban az ügyfél jövedelméből
próbálja letiltani a tartozást, ha ez sikertelen, akkor kerül sor az ingó, majd ingatlan árverésre.
Kétszeri sikertelen ingatlan árverés után hat hónap elteltével újból kell indítani az önkormányzatnak az eljárást, mely
további megelőlegezett költséget von maga után.
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Vevő állomány alakulása 2002-2005. évig
2002. évi vevőtartozások
előző évek tárgyévi
összesen törölt tart.
adatszolgáltatás
0
4500
4500
bérleti díj
172800 4154048 4326848
közterület foglalás
156289
77125
233414
földhaszonbér
18159449 5429070 23588519
továbbszámlázott bev.
4274 1596680 1600954
összesen:
18492812 11261423 29754235
2003. évi vevőtartozások
előző évek tárgyévi
összesen törölt tart.
adatszolgáltatás
0
2750
2750
bérleti díj
515600 8108379 8623979
közterület foglalás
157472
222830
380302
földhaszonbér
15995573 5427933 21423506
továbbszámlázott bev.
93956
380904
474860
összesen:
16762601 14142796 30905397
2004. évi vevőtartozások
előző évek tárgyévi
összesen törölt tart.
adatszolgáltatás
0
193140
193140
bérleti díj
592600 5817935 6410535
306600
közterület foglalás
44963
160483
205446
111541
földhaszonbér
8428490 6142628 14571118 11130251
továbbszámlázott bev.
310204
172696
482900
összesen:
9376257 12486882 21863139 11548392
2005. évi vevőtartozások
összesen törölt tart.
előző évek tárgyévi
adatszolgáltatás
2350
0
2350
bérleti díj
272600 9637222 9909822
közterület foglalás
60211
94736
154947
földhaszonbér
4220582 1018392 5238974 9399306
továbbszámlázott bev.
342608 1083033 1425641
összesen:
4898351 11833383 16731734 9399306

Részesedés növ. Elsz.
(Vízművek bérleti díja)
3554648

(Vízművek bérleti díja)
7048979

(Vízművek bérleti díja)
3646442

(Vízművek bérleti díja)
8904000

A tartozások megfizetése érdekében minden évben kétszer fizetési felszólítás került kiküldésre.
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Vevő tartozások 2002-2005. évek
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A hatóságok részéről az alábbi ellenőrzések voltak a fent nevezett időpontokban
¾ Állami Számvevőszék ellenőrzései:
2004. évben átfogó ellenőrzést tartott az önkormányzat gazdálkodásáról.
A jelentésben foglalt kritikai észrevételek kisebb súlyúak, zömében olyan formai hibák, amelyek rövidtávon
orvosolhatók, illetve megvalósításuk már az ellenőrzés időszakába, folyamatban voltak.
2005. évben az Állami Számvevőszék ellenőrzést végzett a 2004. évi normatív támogatás igénylésének és
elszámolásának végrehajtásáról. Az Ász vizsgálat összegző megállapítása szerint önkormányzatunk a normatív
állami hozzájárulások igénybevételére jogosító feltételekkel rendelkezett, az alapító okiratok az igényjogosultságot,
megalapozó tevékenységeket tartalmazták. A vizsgálatban feltárt jogtalan igénylések elvi tévedésen és téves
jogszabály értelmezésen alapultak, az eltérés összege az összes normatív támogatás összegének 0,39%-a a normatív
állami hozzájárulásokkal való elszámolás megbízható és valós.
2005. évben az ÁSZ a Városi Gondozási Központban további ellenőrzést végzett az Országos Fogyatékosügyi
Program alapján, a szociális ellátások területén elnyert támogatás hasznosulásának ellenőrzéséről. A vizsgálat a
támogatással megvalósult két beruházás esetében szabálytalanságot nem tapasztalt.
2006. évben az ÁSZ ellenőrzése az önkormányzati út és szennyvízberuházásokhoz, 2002-2005. években igénybe vett
közműfejlesztési támogatások igénylésének és felhasználásának vizsgálatára terjedt ki. Az ellenőrzés során
megállapításra került, hogy a közműfejlesztési támogatások jogszabályi előírásokkal ellentétes igénybevétele és
felhasználása önkormányzatunknál nem volt.
¾ APEH ellenőrzések:
2003. májusában az APEH Kiutalás előtti ellenőrzési osztálya ÁFA ellenőrzést végzett 2003. első negyedévére
vonatkozóan. A vizsgálati megállapítás szabálytalanságot nem állapított meg, a bemutatott iratok a bevallásban
szereplő adatokat alátámasztották.
2003. évben az APEH a bevallások utólagos vizsgálatára irányuló ellenőrzést végzett, az általános forgalmi adó és az
agrártermelési támogatások tekintetében az elmúlt négy évre vonatkozóan. A vizsgálat során megállapításra került,
hogy a holtág halászati jog átadása ÁFA köteles szolgáltatásnyújtás, ezért 1. 680 E Ft adó fizetési kötelezettséget
állapított meg. A revízió további megállapítása a Liget Fürdő beruházás Áfa visszaigényléséhez kapcsolódott,
mellyel kapcsolatban önkormányzatunk fellebbezéssel élt, amit 2005. évben meg is nyertünk.
¾ Állam által juttatott pályázati pénzek felhasználás ellenőrzése:
A különböző támogatásokkal megvalósuló beruházások esetében a támogatást nyújtó, illetve közvetítő szervek a
támogatás felhasználását folyamatosan ellenőrizték. Az ellenőrzést végző szervek szabálytalanságot nem állapítottak
meg.
¾ Belső ellenőrzések:
Több településből létrehozott társulásos formában 2002. év január 01-től, 1 fő belső ellenőr látja el a belső
ellenőrzéssel kapcsolatos feladatokat.
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Az ellenőrzések az éves ütemterv alapján került megvalósításra, melyek kiterjednek az önálló és részben önállóan
gazdálkodó költségvetési intézményekre.
Az ellenőrzés során feltárt hiányosságokra az intézményvezető által készített írásos jelentés, reagálás minden esetben
elkészült. A feltárt hibák, megszüntetésre kerültek. Az ellenőrzés során nem volt olyan súlyos hiba, amely
jogszabályt sértené.
Az ellenőrzési programba új elemként bevezetésre került a normatív támogatás igénylés alapbizonylatainak
ellenőrzése, mely a felhasználás jogosságát támassza alá. Az állami normatív támogatás igénylését, jogosságának
valós alátámasztását, a feladat mutatók alakulását a belső ellenőr intézményenként minden évben vizsgálta. A
normatív támogatás év végi elszámolása az állami költségvetés felé az elkészült jegyzőkönyv megállapításai alapján
történt minden évben.
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1.sz. melléklet
az önkormányzat költségvetésének alakulása a 2002-2005 években, 2006 évi terv
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2. sz. melléklet
fejlesztések alakulása
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II. ÖNKORMÁNYZATI VAGYONRÉSZEK ALAKULÁSA
Az önkormányzati vagyon jelentősen több mint 1,5 szeresére ( 157 % ) növekedett 2002 és 2005 években. Az
önkormányzati vagyon könyvszerinti értéke 2005. december 31.-én 12,1 milliárd forintot tett ki. Abszolút értékben
vagyon jelentős növekedését elsősorban a közműberuházások miatt a forgalomképtelen vagyon 150 %-os
emelkedése okozta. Arányaiban a korlátozottan forgalomképes vagyon növekedése volt a legjelentősebb 190 %.
Ebben a kategóriában többek között az időskorúak elhelyezésére szolgáló intézmények, Hősök úti általános iskola,
Liget Fürdő, kommunális hulladéklerakó és egyéb létesítmények beruházásai miatt nőtt. A forgalomképes vagyon
kategóriája arányaiban és abszolút értéken is kisebb mértékben növekedett ( 117 % ). Itt elsősorban az
eszközbeszerzések voltak a meghatározóak.
A vagyonváltozásokban az ingatlan értékesítés és vétel közel azonos módon valósult meg. Az önkormányzat
igyekezett építési telkeket, funkció nélkül álló épületeket, valamint az ellátás javítása érdekében közterületet is
( Lidl áruház ) eladni.
Az önkormányzati vagyon változása 2002 és 2005 években
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Az önkormányzat részesedései is változtak, bár nem olyan mértékben, mint az ingatlanok.
Részesedések változása 2002 és 2005 években
Megnevezés
Békés Mérnök üzletrész
Fürdő üzletrész
Gyomaszolg üzletrész
Magyar cukor részvény
OTP törzsrészvény
Thermál – Invest részvény
Vízművek részesedés
Gázkötvény

2002.
100
69.630
67
2
205
68.524
65.389

2005.
100*
3.000
69.630
67
2
205
82.922
-

Adatok: ezer forintban
Változás ( +/- )
*2006-ban értékesítve
2004-ben alakítva
+14.398
értékesítésre került

A vízművek részesedése az aktuális bérleti összegével növekedik, igazgatósági határozat alapján, amely a
cégbíróságnál átvezetésre kerül.
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III.
Gyomaendrőd
Város
Polgármesteri
Hivatal
tevékenysége 2002. július 1-től 2006. június 30-ig

Adóosztályának

Az önkormányzati rendszer megalakulását követően a helyi önkormányzatok a helyi hatalom
letéteményeseiként igen széles körű autonómiát kaptak a közhatalom helyi típusú gyakorlásában. Ennek egyik
jelentős területe a helyi adóztatási jog, mellyel nagymértékben befolyásolható a saját bevételek rendszere, összege. A
helyi adóztatás azonban törvényi szintű szabályozáson alapszik. A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény
(továbbiakban: Htv.), mint egy keretszabály tartalmazza azokat a követelményeket, melyeket az önkormányzat a
helyi adók bevezetése esetén köteles megtartani. Az önkormányzatok eldönthetik, hogy a Htv. szerinti adókat
települési szinten bevezetik-e, amennyiben igen, akkor viszont a helyi rendeletüket a törvényi szabályozáshoz
illeszkedve alkothatják meg. A törvény háromféle adótípust, és hatféle adónemet különböztet meg.
→
Vagyoni típusú adók:
építményadó
telekadó
→
Kommunális típusú adók:
magánszemélyek kommunális adója
vállalkozók kommunális adója
idegenforgalmi adó, ezen belül: - üdülőépület utáni
- tartózkodási idő utáni
→
Iparűzési adó
Gyomaendrőd Város Képviselő -testülete az üdülőépület után fizetendő idegenforgalmi adó kivételével valamennyi
adónemet bevezette, később azonban a vállalkozók kommunális adóját megszüntette, így jelenleg a helyi adók közül
az építményadó-, a telekadó-, a magánszemélyek kommunális adója-, a tartózkodási idő utáni idegenforgalmi
adó- és az iparűzési adó bevétel képezi a helyi adóbevételek rendszerét. Ezen kívül átengedett bevételt képez a
termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó, és a gépjárműadó. Nyolcadik „adótípus” és bevételi forrás az
úgynevezett egyéb, adók módjára behajtandó köztartozások köre.
Az adó kivetését, beszedését, könyvelését, ellenőrzését, behajtását az adóosztály végzi. Az ügyintézői
létszám a vizsgált időszakban nyolc főről hét főre változott, akik közül 3 fő felsőfokú végzettséggel, 4 fő pedig
középfokú végzettséggel rendelkezik. A klasszikus adóhatósági feladatokon túl az adóosztály látja el a 2004. január
1-jén bevezetett talajterhelési díjjal kapcsolatos feladatokat, továbbá részt vesz a mezőőri járulékkal kapcsolatos
feladatok ellátásában.
Az adóhatóság feladatainak bemutatása
A./ Helyi adók
¾ Építményadó
A kivetéses adónemekhez tartozik, az adózó bevallása alapján az adóhatóság állapítja meg a fizetendő adó összegét.
Adóköteles minden nem lakás céljára és nem garázs céljára szolgáló épület, épületrész, továbbá a lakás-, illetve
garázs céljára épített, de részben vagy egészben átminősített, vagy nem az eredeti rendeltetésének megfelelően
használt épület, épületrész. Az adó alapja az építmény négyzetméterben meghatározott hasznos alapterülete, az adó
mértéke a beszámolóval érintett időszakban többször változott, jelenleg 210,-Ft/m2-től 560,-Ft/m2-ig terjed. 2002-től
napjainkig bekövetkezett adómérték változásokat a beszámoló 2. számú melléklete tartalmazza.
Az adónemmel kapcsolatos egyes adatok:
Adóalanyok
Adótárgyak
száma
száma

2002
2003
2004
2005
2006. június 30-án

943
993
1 016
1 037
1 026

Folyó évben
kivetett adó (Ft)

1 065
1 085
1 125
1 140
1 144

8 988 924
8 730 291
9 561 460
9 933 723
15 266 772
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Beszedett adó
(Ft)

7 026 251
8 441 412
8 725 541
10 583 597
6 197 885

Hátralék (Ft)
december 31-én,
illetve
2006. június 30án
3 194 303
4 719 925
5 074 271
4 210 533
6 006 798

A táblázatból megállapítható, hogy az adóalanyok és az adótárgyak száma, valamint a beszedett adó összege
évről évre emelkedik. Kiemelkedő a 2005. évi adóbevétel, ami a behajtási cselekmény eredménye. Ezt tükrözi a
hátralék év végi csökkenése is.
Az építményadó bevétel összegére jelentős hatással vannak a helyi rendeletünkben szabályozott
mentességek, kedvezmények. Igy ha adóalany az építményében iparűzési tevékenységet folytat, akkor az iparűzési
adóként megfizetett összeget az építményadójából levonhatja, illetve, ha az adóalany az építménye fekvése szerinti
környezetvédelmi egyesületbe vagyoni hozzájárulást fizet be, akkor a befizett összeg erejéig, maximum azonban a
tárgy évi építményadó összeg mértékéig kedvezményt érvényesíthet.
¾ Telekadó
Szintén kivetéses adónem, adóköteles a beépítetlen belterületi földrészlet az adó legmagasabb mértéke 200,-Ft/m2.
Az adómérték változását évről-évre a 2. számú melléklet tartalmazza.
Az adónemmel kapcsolatos egyes adatok:
Adóalanyok
Adótárgyak
szám
száma
2002
2003
2004
2005
2006. június 30-án

441
450
461
459
452

Folyó évben
kivetett adó (Ft)

501
507
519
526
520

2 058 744
2 240 603
2 300 259
2 698 577
2 509 347

Beszedett adó
(Ft)
1 911 404
2 013 868
2 219 718
2 792 723
1 546 082

Hátralék (Ft)
december 31-én,
illetve
2006. június 30-án
1 154 922
1 373 839
1 365 253
1 386 059
1253684

A telekadó viszonylag állandónak mondható, szabályozásában jelentős változás az évek alatt nem történt, az
adókivetésre kizárólag az adótárgyak száma és az adótétel változása van hatással. Itt is látszik 2005-ben a behajtási
cselekmények eredménye.
¾ Magánszemélyek kommunális adója
Kivetéses adónemekhez tartozik, adóköteles minden lakás céljára szolgáló épület, épületrész, az adó alapja az épület
hasznos alapterülete. Az adó mértéke attól függ, hogy az adótárgy a település mely részén helyezkedik el, és hasznos
alapterülete melyik kategóriába tartozik. Ma a legalacsonyabb adómérték 2.200,-Ft/ingatlan, a legmagasabb
7.900,-Ft/ingatlan.
Az adónemmel kapcsolatos egyes adatok:
Adóalanyok
Adótárgyak
szám
száma
2002
2003
2004
2005
2006. június 30-án

5 981
6 174
4 955
4 124
3 655

Folyó évben
kivetett adó (Ft.)

6 478
6 499
6 528
6 525
6 523

24 593 992
22 682 712
19 759 063
18 333 846
17 174 238

Beszedett adó
(Ft)
24 651 967
22 259 284
19 898 792
18 421 129
9 816 4 85

Hátralék (Ft)
december 31-én,
illetve
2006. június 30-án
8 401 055
9 111 134
8 518 043
7 392 770
6 947 077

A magánszemélyek kommunális adója az egyik legnagyobb feladatot jelentő adónem. Legtöbb adóalanyt és a
legtöbb adótárgyat érint. Lényeges szabályozási része a kommunális beruházás miatti kedvezmény, aminek hatása a
táblázatban jól látható. Az adótárgyak számának növekedése, valamint az érintett időszakban bekövetkezett adótétel
emelések ellenére az előírt és a beszedett adó összege évről évre jelentősen csökkent. Az adóalanyok számának
csökkenése jelzi a mentesített adóalanyok nagyságrendjét.
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¾ Idegenforgalmi adó
Adókötelezettség terheli azt a magánszemélyt, aki nem állandó lakosként az önkormányzat területén legalább egy
vendégéjszakát eltölt. Az adó alapja a megkezdett vendégéjszakák száma, az adó mértéke személyenként és
vendégéjszakánként 300,- forint. Az adó beszedésére, bevallására, befizetésére a szállásadó köteles.
Az adónemmel kapcsolatos egyes adatok:
Adóalanyok Bevallott vendég
szám
éjszakák száma

Folyó évben
kivetett adó (Ft)

Beszedett adó
(Ft)

Hátralék (Ft)
december 31-én,
illetve
2006. június 30-án
2002
36
9 348
1 715 590
1 734 120
18 310
2003
36
11 404
2 407 870
2 418 780
51 700
2004
52
20 619
4 309 380
4 487 300
106 800
2005
48
15 200
3 812 650
4 048 650
4 400
2006. június 30-án
21
2 463
738 900
794 300
96 200
Az idegenforgalmi adó bevallása, beszedése nagyon fontos, mert minden beszedett 1,-Ft után 2,-Ft kiegészítő
támogatást kap az önkormányzat, ami idegenforgalmi fejlesztések forrása lehet. Ennek érdekében rendszeresen
ellenőrizzük a szállásbiztosítókat.
¾ Iparűzési adó
Önadózásos adónem, az adó alanya saját maga állapítja meg adójának alapját, adóját, azt bevallja és befizeti.
Adóköteles az állandó vagy ideiglenes jelleggel végzett vállalkozási tevékenység. Az adó alapja az állandó jelleggel
végzett iparűzési tevékenység esetén az értékesített termék, illetőleg végzett szolgáltatás nettó árbevétele, csökkentve
az eladott áruk beszerzési értékével, a közvetített szolgáltatás értékével, valamint az anyagköltséggel. Az adó
mértéke jelenleg az adóalap 1,7 %-a. Ideiglenes jellegű iparűzési tevékenység után fizetendő adó összege piaci és
vásározó kiskereskedelmi tevékenység esetén napi 600,-Ft, építőipari tevékenység esetén napi 4.000,-Ft.
Az adónemmel kapcsolatos egyes adatok:
Adóalanyok
Adótárgyak
szám
száma
2002
2003
2004
2005
2006. június 30-án

1476
1503
1629
1638
1492

Folyó évben
kivetett adó (Ft)
-

103 054 607
125 252 050
125 218 045
151 179 400
145 615 365

Beszedett adó
(Ft)
112 505 656
127 401 880
131 615 809
149 739 155
66 657 511

Hátralék (Ft)
december 31-én,
illetve
2006. június 30-án
12 863 290
18 688 796
22 272 472
29 048 277
33 657 891

Az iparűzési adó szabályozásában 2003-től jelentős változások történtek, az európai uniós jogharmonizáció
függvényében. Megszűnt a tevékenységenkénti adómérték, és csökkent az önkormányzatok mentességi,
kedvezményi szabályozási joga. A határozatlan időre szóló kedvezményeket, mentességeket határozott idejűvé
kellett tenni, és csak azok az adózók vehetik igénybe, aki 2003-ban a jogosultságot megszerezték. Ez esetben is
legkésőbb 2007. december 31-ig. Az adó alanyainak száma évről-évre növekszik, ami városunk gazdasági fejlődését
is mutatja. Az adóhatóság részéről az iparűzési adó intézése igényli a legnagyobb szakmai felkészültséget.
Széleskörű ismerettel kell rendelkezni az adórendszer többi elemeit illetően, /Szja, Tao, Áfa, stb…/ ezen kívül a
Számviteli törvény, a Csődeljárásról szóló törvény, a Gazdasági társaságokról szóló törvény ismerete is
elengedhetetlen. A legnagyobb adóbevételt az iparűzési adó eredményezi. Az utóbbi időben egyre több hírt lehet
olvasni, hallani arról, hogy az Európai Unióhoz történő csatlakozási időponttól kezdődően (2004. május 01.) az
iparűzési adó fenntartása ellentétes a közösségi joggal. Nagyobb vállalkozók már kezdeményeztek az ország több
területén magasabb szintű eljárásokat annak érdekében, hogy az iparűzési adót ne kelljen fizetni, de még nincs
jogerős bírósági döntés, és nincs olyan irányelv sem ami megkönnyítené a joggyakorlatot, így egyenlőre nem
tisztázott, hogy mi lesz az iparűzési adó sorsa, de számítani kell az iparűzési adó belátható időn belüli teljes
megszüntetésére. Az, hogy e jelentős bevételkiesést az önkormányzatok hogyan fogják pótolni, még nem tisztázott.
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Ha a helyi adók átszervezésével, megemelésével, újabbak bevezetésével kell ezt a problémát megoldani, akkor
városunkban az építményadó az, ami részben pótolhatja ezt a hiányt, abban az esetben ha az önkormányzat kiterjeszti
a lakóházas ingatlanokra is. Ez esetben azonban a kommunális adót meg kell szüntetni, mert egy adótárgyat kétféle
adóval adóztatni nem lehet, viszont akkor megszűnnek a kommunális beruházás miatt nyújtott
5-7-9 évre szóló mentességek is. Igen jelentős kérdés tehát, hogy az iparűzési adót mivel pótolhatjuk.
B./ Átengedett adók
1./ A termőföld bérbeadásából származó jövedelem adója is önadózásos adónem, az adóról a befizetést követő
évben kell bevallást adni, az előírás utólag történik. 2003. január 1-től változás történt a szabályozásban, miszerint
mentesül az adó megfizetése alól az a bérbeadó, aki a bérlővel legalább 5 évre szóló bérleti szerződést köt. E
szabályozás ösztönzi a tartós földbérleti jogviszonyok létrejöttét. Az új szabályozás következtében 2004-től
nagymértékben csökkent az adóalanyok száma, és a befizetett adó összege.
Az adónemmel kapcsolatos egyes adatok:
Adóalanyok Befizetett adó Hátralék (Ft) december 31-én, illetve
szám
(Ft)
2006. június 30-án
2002
160
11 392 092
154 119
2003
142
8 998 456
734 488
2004
41
622 218
734 482
2005
31
478 315
694 425
2006. június 30-án
9
1923
694 425
2./ A gépjárműadó adóztatása gyökeresen megváltozott a vizsgált időszakban. Első változtatás 2003. január 1.
napján következett be, amikor is az addig megosztott bevétel helyett átengedett bevétel lett a beszedett adó összege.
Emellett csökkent a katalizátoros gépjárművekre biztosított kedvezmények százalékos mértéke, így e két változtatás
jelentősen megnövelte az adóbevételt 2002-ről 2003-ra. További módosítás következett be 2004. január 1. napjától.
Megszűnt az önkormányzatok adótétel szabályozási joga, minden megkezdett 100 kg után országosan egységesen
1.200,-Ft lett az adó mértéke. Városunkban ez 41 %-os adóemelést jelentett, melynek költségvetési hatása a 2004-től
lászik. Ezen túl megváltozott az adókivetés alapjául szolgáló adatforrás is. Az ügyfelek által benyújtandó bevallást
2004. január 1-től a BM adatszolgáltatása váltotta fel, ami azt eredményezte, hogy elviekben nincs többé adózatlan
adótárgy.
Az adónemmel kapcsolatos egyes adatok:
Adóalanyok Adótárgyak
szám
száma
2002

2401

3 780

2003
2004
2005
2006. június 30-án

2 581
2 998
3 063
3 110

4 143
4 184
4 304
4 479

Folyó évben
kivetett adó (Ft)

Beszedett adó
(Ft)

25 197 548 Saját költségvetést
érintően : 16202424.-Ft
Központi költségvetést
érintően: 16202424.-Ft
32 837 013
29 568 946
54 099 461
48 904 969
52 878 988
49 097 019
53 832 512
26 926 118

Hátralék (Ft)
december 31-én,
illetve
2006. június 30-án
9192323

12 330 419
13 319 021
15 156 943
16 050 699

Az eddigi adatok alapján az önkormányzat tényleges adóbevétele - kiegészítve a pótlék és bírság bevételekkel - a
vizsgált időszakban az alábbiak szerint alakult. (Az adatok ezer forintban kerültek kimutatásra).
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2002.
Helyi adók
Gépjárműadó
Termőföld Szja
Pótlék
Bírság
Összesen

2003.

2004.

2005.

147 829
16 202
11 392
4 059
2 154

162 535
29 569
8 998
2 501
1 922

166 948
48 905
622
3 574
708

186 083
49 097
478
3 788
917

2006
(június 30-ig)
83 947
26 926
2
2 018
167

181 636

205 525

220 757

240 363

113 060

C./ Egyéb, adók módjára behajtandó köztartozások
Az önkormányzati adóhatóságok feladata az ún. egyéb, adók módjára behajtandó köztartozások
nyilvántartása, kezelése, beszedése, elszámolása. E körbe tartoznak azok a köztartozások, igazgatási és bírósági
szolgáltatási díjak, stb., melyekre a törvény az adók módjára történő behajtást rendeli el. 2003. január 1. napjától az
adózás rendjéről szóló törvény változása szerint az önkormányzati adóhatóság dolgozója a végrehajtási ügyekben a
végrehajtási eljárásról szóló törvény szabályait alkalmazza, ami lehetőséget biztosított a MEP. közvetlen
megkeresésére. Ez jelentős előrelépés a munkahelyek felkutatásában, és a tartozások letiltásában. A beszedéssel
kapcsolatos eredményes munkát azonban hátráltatja, hogy a hátralékosok nagy része nem rendelkezik munkahellyel,
így letiltás útján a tartozást nem lehet rendezni, marad rendezési módnak az önkéntes befizetés, vagy az esetleges
ingó, ingatlan végrehajtás, aminek azonban szintén szigorú szabályai vannak. A szabálysértési bírság és a helyszíni
bírság esetében, ha nincs letiltható jövedelem, akkor visszajelzünk a kimutató hatóságnak, mely szerv a bírságot
közmunkára vagy elzárásra átváltoztatja. Az egyéb jellegű tartozások behajtása folyamatos és nehéz munkát jelent.
2002-ig az adók módjára behajtandó köztartozásokat teljes egészében az egyéb beszedési számlán kellett
nyilvántartani, kezelni. 2003-tól az önkormányzatnál maradó köztartozásokra egyéb bevételek beszedési számlát, a
más hatóságokhoz elutalandó köztartozásokra idegen bevételek beszedési számlát kellett nyitni, így az adók módjára
behajtandó köztartozásokra vonatkozó adatokat - egyéb bevételek és idegen bevételek szerint - külön táblázat
tartalmazza.
Egyéb köztartozások
Adóalanyok
szám
2002
2003
2004
2005
2006. június 3o-án

646
654
479
592
547

Behajtásra átadott előző
évi és folyó évi
összes követelés (Ft)
10 207 961
6 816 923
6 561 805
7 468 118
14 751 664

Hátralék (Ft) december
Behajtott
31-én, illetve
köztartozás
2006. június 30-án
(Ft)
1 842 897
8 358 464
1 488 328
5 355 467
1 884 759
4 692 046
1 609 834
5 853 294
2 866 394
11 844 206

Behajtásra átadott előző
évi és folyó évi
összes követelés (Ft)
2 457 850
5 063 672
5 294 462
3511446

Hátralék (Ft) december
Behajtott
31-én, illetve
köztartozás
2006. június 30-án
(Ft)
5 0978
2 406 872
565 103
4 498 569
1 287 522
4 038 758
321 882
3 191 600

Idegen köztartozás
Adóalanyok
szám
2003
2004
2005
2006. június 3o-án

42
77
70
43

A záró hátralék összegét nem csak az itt feltüntetett behajtott köztartozás alakítja, hanem vannak egyéb műveletek is
évközben, amelyek befolyással vannak, - pl.: törlés folyóra, törlés múltra – így a táblázat adatai között szoros
matematikai összefüggés nincs.
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D./ Talajterhelési díj
Az Országgyűlés 2003. év végén megalkotta a környezetterhelési díjról szóló 2003. évi LXXXIX törvényt. A
törvény értelmében a szennyvíz kibocsátókat a szabályozás két formában érinti.
Egyrészt a törvény kötelezése alapján a Békés Megyei Vízművek Rt. vízterhelési díjat köteles fizetni az általa
végzett csatornaszolgáltatás után, amelyet a törvény 10. §-a értelmében továbbhárít a szolgáltatást igénybe vevőkre.
Másrészt a csatornaszolgáltatást igénybe nem vevők számára a törvény talajterhelési díj fizetését írja elő. A díjat azok a
kibocsátók kötelesek megfizetni, akik ráköthetnének a közcsatornára, mivel a műszaki feltételek adottak, azonban azt
nem teszik meg. Nem kötelezhető tehát talajterhelési díj fizetésére az, akinek ingatlanába az ivóvíz nincsen bevezetve,
illetve ahol az ingatlan előtt a közcsatorna nem került kiépítésre.
Ezek a területek a következők:
- Öregszőlő
- Nagylapos
- Bánomkert
A fizetendő díj meghatározásának alapja a vízfogyasztás, mely csökkentve van az elszivárgott vízmennyiséggel és a
locsolási célú vízfelhasználással. A díj meghatározásának szabálya a következő:
A talajterhelési díj a környezetvédelmi alap egyik bevételi forrása. Ha az önkormányzat nem hoz létre
önkormányzati környezetvédelmi alapot, a talajterhelési díjból származó bevétel nem illeti meg.
A talajterhelési díjból befolyt bevételt kizárólag a talaj, valamint a felszín alatti víz mennyiségi, minőségi védelmére
lehet felhasználni, mely különösen a csatornázást, a szennyvíztisztítást, a vízbázis-védelmet, a tartós
környezetkárosodások kármentesítését, a potenciális és a tényleges szennyező-források szennyezésének megelőzését,
illetve utólagos műszaki védelmét jelenti. A talajterhelési díjjal kapcsolatos adóztatási feladatokat az önkormányzati
adóhatóságok látják el.
A talajterhelési díjjal kapcsolatos egyes adatok 2005-től
Adóalanyok
Adótárgyak
szám
száma
2005
2006. június 30-án

211
211

Folyó évben
kivetett adó (Ft)

214
198

532 739
525 274

Beszedett adó
(Ft)

Hátralék (Ft)
december 31-én,
illetve
2006. június 30-án
497 035
60 359
400 777
129 378

E./ Adóellenőrzés
Az adóosztály kiemelkedően fontos munkaterülete az ellenőrzés, felderítés, végrehajtás, behajtás. Jelentősége
egyrészt a költségvetési bevétel szempontjából lényeges, másrészt az adózói morál javítása miatt fontos. Nincs
külön, csak ezzel foglalkozó ügyintéző, mindenki a saját munkaterületén folyamatosan látja el e feladatot. Az
adóosztály a beszámolóval érintett időszakban kiemelt ellenőrzést végzett iparűzési adóban, kommunális adóban,
idegenforgalmi adóban és gépjárműadóban.
Az iparűzési adó ellenőrzését szakértő bevonásával végeztük, Józsa Béla okleves könyvvizsgáló személyében. Az
ellenőrzés 2002. november 1-től 2003. március 15-ig tartott, melynek során a kijelölt adózók adókötelezettségének
helyes levezetését visszamenőleg 5 évre vizsgáltuk. A kijelölt adózók közül 18 vállalkozónál állapítottunk meg
adóhiányt 2 290 563 Ft összegben, amihez 1 145 281 Ft adóbírság társult.
A kommunális adó ellenőrzése összekapcsolódik a szennyvízberuházás után járó adókedvezmény megállapításával.
Minden bekötésről értesül az adóhatóság, így egyenként vizsgáljuk, hogy a szennyvízgerincre rácsatlakozó személy
adózik-e az ingatlana után. Az adózatlan adótárgyakat feltárjuk, visszamenőleg 5 évre az adót előírjuk, majd az
ügyfél részére az elkövetkezendő 5 évre – a jogszabályi feltételek fennállása esetén - a kommunális adó mentességet
megállapítjuk.
Idegenforgalmi adó ellenőrzést évek óta folyamatosan végzünk, ellenőrizzük a szállásadók idegenforgalmi adó
beszedési- és befizetési kötelezettségét. Az ellenőrzés eredményeképpen növekedett a bevallott vendégéjszakák
száma, és nőtt az adó hatálya alá bejelentkezett szállást biztosítók száma is. Az ellenőrzés módja helyszíni ellenőrzés,
amit 2004-ig az adóosztály dolgozói hetente több alkalommal végeztek. Ahhoz, hogy az ellenőrzés igazán hatékony
legyen, szükség volt a teljes üdülési szezon minden napján az ellenőrök jelenlétére, így 2004. május 17-től 2 fő
idegenforgalmi ellenőr foglalkoztatása történt. Az ellenőrök az adóosztály irányítása alá tartoznak, és az
idegenforgalmi adó beszedésének, befizetésének teljesítését ellenőrzik.
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Feladatuk egyrészt ellenőrizni a szálláshelyek szabályszerű működését, másrészt ellenőrizni az idegenforgalmi adó
beszedését, bevallását, befizetését. Az ellenőrök minden ellenőrzési cselekményről jegyzőkönyvet készítenek. Az
engedély nélkül, vagy nem a jogszabályi feltételeknek megfelelően működő szálláshelyek esetében szabálysértési
feljelentést tesznek. Az adóellenőrzésre vonatkozó megállapításokról készített jegyzőkönyveket leadják az
adóosztálynak. Az ellenőrök munkájának hatékonysága jól mérhető az idegenforgalmi adó éves összegeiben.
A gépjárműadó ellenőrzése során is eredményeket értünk el. 2003. év elején készítettünk egy összehasonlítást a BM
adatbázis és az adó adatbázis között, és kiszűrtük az adózatlan adótárgyak jelentős részét. Egyszerűsített ellenőrzési
eljárást folytattunk le az adóalanyokkal szemben, melynek eredményeképpen az adótárgyak száma is és az
adóalanyok száma is jelentősen növekedett. Sajnos az ellenőrzési munkával a hátralékunk is jelentősen nőtt,
tekintettel arra, hogy az 5 évre visszamenőleg feltárt és előírt tartozásokat az ügyfelek jórészt nem fizették be, így
behajtás útján kell érvényesítenünk. További adózatlan adótárgyak feltárását eredményezte a 2004. január 1-én
bekövetkezett jogszabályi változás. A BM. Központi Adatfeldolgozó Hivatala rendelkezésünkre bocsátotta az
adózási szempontból Gyomaendrőd közigazgatási területéhez tartozó gépjárműveket, és ez az adatszolgáltatás lett az
adókivetés alapja. Az adatszolgáltatást megelőzően 2003. december 31-én az adóalanyok száma 2581 fő volt, az
adatszolgáltatás után viszont 2998 fő lett. Közel 400 fő új adóalany került az adóztatás látószögébe, ami tovább
növelte az adókivetés összegét, egyben az adóhátralék összegét is.
F./ Behajtási tevékenység
E munkaterületen az érintett időszakban az alábbi eredményeket értük el.
- 2002. áprilisában a 10000.-Ft-ot meghaladó hátralékkal rendelkező ügyfelek körében felszólítást küldtünk ki,
melyben felhívtuk a figyelmet, hogy nem fizetés esetén jelzálogjog bejegyzésére kerül sor. Sok ügyfél
megjelent, és rendezte tartozását, de jelentős számban biztosítottuk a követelést jelzáloggal.
- 2003. január 1-től átfogó változás következett be a végrehajtás szabályaiban. Mint már korábban említettem, az
adóhatóság dolgozója végrehajtóként jár el, és a bírósági végrehajtóval azonos jogok illetik meg. Ez könnyített a
munkánkon abból a szempontból, hogy most már könnyebben beszerezhetjük a munkáltatóra vonatkozó
adatokat, azonnali beszedési megbízást adhatunk ki bármilyen bankszámla ellen.
Kiadott azonnali beszedési megbízások alakulása
Év
Darab
Érintett tartozás összesen (Ft)
2002
125
16 928 041
2003
178
25 337 035
2004
287
23 897 282
2005
353
42 157 538
2006. június 30-án
237
37 555 136
Kiadott letiltások alakulása
Érintett adónem
2002 (Ft)
2003 (Ft)
2004 (Ft)
2005 (Ft)
2006.
június 30-ig (Ft)
3 120
13 084
258 842
29 210
236 825
Építményadó
68 490
58 140
166 873
13 758
38 828
Telekadó
752 968
597 248
1 061 466
1 304 368
724 456
Magánszemélyek
kommunális adója
506 803
69 769
1 111 690
192 136
Iparűzési adó
225 275
375 745
435 001
1 127 300
766 656
Gépjárműadó
0
2 520
0
Talajterhelési díj
40 610
138 901
162 640
215 476
26 983
Bírság
983 029
555 254
1 249 777
1 317 437
591 964
Pótlék
676 120
657 302
1 667 485
1 422 002
2 430 270
Kimutatott
köztartozás
Összes
letiltott
3 256 415
2 395 674
5 071 853
6 543 761
5 008 118
tartozás
-

A jelzálog bejegyzések eredményeként számos esetben bekapcsolódunk más hatóság által kezdeményezett
bírósági végrehajtási eljárásokba. Így megtérülnek olyan tartozások, melyeket sem letiltani, sem inkasszálni nem
tudunk. Önállóan ingatlanvégrehajtást ritkán kezdeményezünk, mert az ingatlan végrehajtás szabályai
szigorodtak, csak 500.000,-Ft-ot meghaladó tartozás esetén alkalmazható.
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-

-

Évente körülbelül 3500 db. fizetési felszólítást küldünk ki. Erre a felszólításra az adózók egy része felkeresi az
adóosztályt, és a tartozást vagy rendezi, vagy fizetési könnyítési-, méltányossági kérelmet terjeszt elő. Az 1 évet
meghaladó gépjárműadó tartozással rendelkező adóalanyok körében intézkedünk a gépjármű forgalomból
történő kivnásáról, ami szintén megmozgatja a hátralékosokat, és jórészt teljesítik fizetési kötelezettségüket.
Iparűzési adóalanyok körében rendszeresen alkalmazunk inkasszót, követeléslefoglalást, és felszámolási
eljárások során hitelezői igényünket minden esetben bejelentjük. Jelenleg 26 cég felszámolási eljárása van
folyamatban, melyeket érintően hitelezői igényünk összesen 22.002.103,-Ft. Ez a tétel az összes hátralékos
állományunk ¼-e, és megtérülési esélye sajnos nagyon kicsi, mivel a felszámolási eljárások során az
önkormányzati adótartozások általában az „f” kategóriába kerülnek besorolásra, amely a kielégítési sorban a
vége felé van.

H./ Méltányossági ügyek
Az adózóknak lehetőségük van arra, hogy fizetési nehézség esetén fizetési könnyítést, illetve méltányossági eljárás
keretén belül tartozás elengedését kérjék az adóhatóságtól. Az ilyen kérelmek, jogerős befejezést követően, évrőlévre az alábbi összegekkel érintették az adóbevételt.
2002.
Adónem
Telekadó
Építményadó
Magánszemélyek
kommunális adója
Iparűzési adó
Gépjármű adó
Pótlék
Bírság
Összesen
Adónem
Telekadó
Építményadó
Magánszemélyek
kommunális adója
Iparűzési adó
Gépjármű adó
Pótlék
Bírság
Összesen
Adónem
Telekadó
Építményadó
Magánszemélyek
kommunális adója
Iparűzési adó
Gépjármű adó
Pótlék
Bírság
Összesen
Adónem
Telekadó
Építményadó

Részletfizetés (Ft)

Fizetéshalasztás (Ft)
2 443
297 166
33 406

796 219
821 602

7 445 307
1 803 529
389 702
24 151
539 384
40 513
31 230
10 023 444
2 201 208
2003.
Részletfizetés (Ft)
Fizetéshalasztás (Ft)
18 240
0
35 327
0
200 450
0
642 160
4 238 439
88 603
193 949
274 208
163 196
26 510
109 961
1 285 498
4 705 545
2004.
Részletfizetés (Ft)
Fizetéshalasztás (Ft)
69 300
0
14 580
0
328 665
0
1 805 337
1 266 600
1 463 616
754 400
220 913
46 528
1 500
0
3 903 911
2 067 528
2005.
Részletfizetés (Ft)
Fizetéshalasztás (Ft)
61996
0
332 130
454 140
31

Törlés (Ft)
71 250
4100
1 839 100
1 031 512
264 799
3 210 761
Törlés (Ft)
4500
0
81 650
2 462 400
0
4 841 848
1 424 637
8 815 035
Törlés (Ft)
0
34 500
0
1 395 100
0
398 235
110 291
1 938 126
Törlés (Ft)
0
0

Magánszemélyek
kommunális adója
Iparűzési adó
Gépjármű adó
Pótlék
Bírság
Összesen
Adónem
Telekadó
Építményadó
Magánszemélyek
kommunális adója
Iparűzési adó
Gépjármű adó
Pótlék
Bírság
Összesen

211 090

2 250

0

5 089 058
3 375 802
1 749 523
426 480
760 495
0
23 271
0
8 227 563
4 258 672
2006. június 30.
Részletfizetés (Ft)
Fizetéshalasztás (Ft)
1 794
0
245 100
440 885
132 246
30 870

697 950
0
2 113 926
327 460
3 139 336

1594 581
44 753
118 087
0
2 136 561

1 562 126
1 474 267
215 587
7 480
3 731 215

Törlés (Ft)
0
25 110
0
358 400
0
328 287
9 897
721 694

Tőketartozás törlése magánszemély esetében szociális körülményei alapján történt, míg az iparűzési adó
elengedésére – a vállalkozó kérelmére - gazdasági helyzetének alakulása miatt került sor. Ez utóbbi kizárólag a
közoktatási, közművelődési feladatot ellátó vállalkozókat érinti. Pótlék és/vagy bírság törlését akkor engedélyeztük,
ha az adózó vállalta a tőketartozás megfizetését akár egyösszegben akár meghatározott részletekben, és ezt
teljesítette is. A részletfizetés és a fizetési halasztás indokaiként a magánszemélyek szintén szociális és anyagi
körülményeiket, jogi személyek, egyéni vállalkozók, más szervezetek pedig gazdasági nehézségeiket jelölték meg.
Az ügyfélforgalom bonyolítása mellett, minden évben több alkalommal keletkezik kampány jellegű
feladatunk is. Ezek közé tartozik év elején közel 20000 db befizetési csekk és a hozzá kapcsolódó, közel 9000 db
értesítő vagy határozat előállítása, majd ezek postázása, továbbá minden év őszén hátralékkal és/vagy túlfizetéssel
rendelkező adózók részére egyenleg-értesítő kiküldése, ami további 3500-4000 db ügyiratot jelent. Ezen iratok
előállítása tekintetében nagy előrelépés történt 2005. januárjától, amikortól az iratelőállítás és borítékolás - megfelelő
adatbázis átadása után - Budapesten történik. Helyben csak a postázást végezzük.
A felsorolt adónemekkel összefüggő, érdemi döntéssel záruló hatósági ügyintézési feladaton túl számos olyan ügy
intézése is folyik az adóosztályon, ami nem zárul határozattal, de szaktudást és időt igényel. Ezen ügyek körébe
tartozik az adóigazolás, költségmentességi igazolás, az adó- és értékbizonyítvány, vagyoni igazolás és vagyoni
bizonyítvány kiállítása.
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1. számú melléklet
Építményadó
16
14
12
10
8
6
4
2

000
000
000
000
000
000
000
000

000
000
000
000
000
000
000
000
0
Folyó évben
kivetett adó (Ft)
2002

Beszedett adó

2003

2004

Hátralék

2005

2006 június 30-án

Telekadó
3 000 000
2 500 000
2 000 000
1 500 000
1 000 000
500 000
0
Folyó évben kivetett adó (Ft)
2002

2003

Beszedett adó
2004

2005

2006 június 30-án
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Hátralék

Magánszemélyek kommunális adója
25 000 000
20 000 000
15 000 000
10 000 000
5 000 000
0
Folyó évben kivetett
adó (Ft)
2002

2003

Beszedett adó
2004

2005

Hátralék
2006 június 30-án

Idegenforgalmi adó
4 500 000
4 000 000
3 500 000
3 000 000
2 500 000
2 000 000
1 500 000
1 000 000
500 000
0
Folyó évben kivetett adó (Ft)
2002

2003

Beszedett adó
2004

2005

Hátralék

2006 június 30-án

Iparűzési adó
160 000 000
140 000 000
120 000 000
100 000 000
80 000 000
60 000 000
40 000 000
20 000 000
0
Folyó évben kivetett adó (Ft)
2002

2003

Beszedett adó
2004

2005
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2006 június 30-án

Hátralék

Gépjárműadó
60 000 000
50 000 000
40 000 000
30 000 000
20 000 000
10 000 000
0
Folyó évben kivetett adó (Ft)
2002

2003

Beszedett adó
2004

2005

Hátralék

2006 június 30-án

Az önkormányzat tényleges adóbevétele
250 000 000
200 000 000
150 000 000
100 000 000
50 000 000
0
Helyi adók

Gépjármű adó
2002

2003

Termőföld Szja
2004

Pótlék
2005
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Bírság
2006 (június 30-ig)

Összesen

2. számú melléklet
Összehasonlító tábla az adótételek változásáról

Az adó mértéke 2002-ben
Az adó mértéke 2003-2004-ben
Építményadó ( Az 1990. évi C. tv rendelkezése alapján az adó évi mértékének jelenlegi bevezeth
11. § (1) Az építményadó mértéke üdülés, pihenés célját
11.
11. § (1) Az építményadó mértéke üdülés, pihenés célját
szolgáló építmények esetén
szolgáló építmények esetén
szo
a) ha az építmény teljes alapterülete a 30 m2-t
a) ha az építmény teljes alapterülete a 30 m2-t
nem haladja meg és az építmény a 2. számú
nem haladja meg és az építmény a 2. számú
melléklet:
melléklet:
- A. pontjának hatálya alá tartozik, akkor 350 Ft/ m2,
- A. pontjának hatálya alá tartozik, akkor 320 Ft/ m2,
- B. pontjának hatálya alá tartozik, akkor 280 Ft/m2,
- B. pontjának hatálya alá tartozik, akkor 310 Ft/m2,
- C. pontjának hatálya alá tartozik, akkor 230 Ft/m2,
- C. pontjának hatálya alá tartozik, akkor 250 Ft/m2,
- D. pontjának hatálya alá tartozik, akkor 180 Ft/m2.
- D. pontjának hatálya alá tartozik, akkor 200 Ft/m2.
b) ha az építmény teljes alapterülete a 30m2-t
b) ha az építmény teljes alapterülete a 30m2-t
meghaladja, de 45 m2nél nem nagyobb, és az
meghaladja, de 45 m2nél nem nagyobb, és az
építmény a 2. számú melléklet:
építmény a 2. számú melléklet:
- A. pontjának hatálya alá tartozik, akkor
- A. pontjának hatálya alá tartozik, akkor
390 Ft/ m2,
430 Ft/ m2,
- B. pontjának hatálya alá tartozik, akkor 330 Ft/m2,
- B. pontjának hatálya alá tartozik, akkor 360 Ft/m2,
- C. pontjának hatálya alá tartozik, akkor 280 Ft/m2,
- C. pontjának hatálya alá tartozik, akkor 310 Ft/m2,
- D. pontjának hatálya alá tartozik, akkor 220 Ft/m2.
- D. pontjának hatálya alá tartozik, akkor 240 Ft/m2.
c) ha az építmény teljes alapterülete 45 m2-t
c) ha az építmény teljes alapterülete 45 m2-t
meghaladja és az építmény a 2. számú
meghaladja és az építmény a 2. számú
melléklet:
melléklet:
- A. pontjának hatálya alá tartozik, akkor
- A. pontjának hatálya alá tartozik, akkor
480 Ft/ m2,
530 Ft/ m2,
- B. pontjának hatálya alá tartozik, akkor
- B. pontjának hatálya alá tartozik, akkor
410 Ft/m2,
450 Ft/m2,
- C. pontjának hatálya alá tartozik, akkor 350 Ft/m2,
- C. pontjának hatálya alá tartozik, akkor 390 Ft/m2,
- D. pontjának hatálya alá tartozik, akkor 280 Ft/m2.
- D. pontjának hatálya alá tartozik, akkor 310 Ft/m2.
(2) Az építményadó mértéke az (1) bekezdés hatálya alá
(2) Az építményadó mértéke az (1) bekezdés hatálya alá
nem tartozó építmények esetén:
nem tartozó építmények esetén
250.- forint/m2.
a) ha az adóalany magánszemély, akkor:
120.- forint/m2;
b) ha az adóalany nem magánszemély,
akkor: 350.- forint/m2 .

Telekadó (Az 1990. évi C. tv rendelkezése alapján az adó évi mértékének jelenlegi bevezethető
15. § (2) A telekadó évi mértéke az (1) bekezdés
15.
15. § (2) A telekadó évi mértéke az (1) bekezdés
alapján számított terület után beépítetlen
alapján számított terület után beépítetlen
lakótelek esetében:
lakótelek esetében:
a) teljes közművesítés esetén: 15.- forint/m2;
a) teljes közművesítés esetén: 14.- forint/m2;
b) részleges közművesítés esetén: 10.- forint/m2;
b) részleges közművesítés esetén: 9.- forint/m2;
c) közmű nélküli telek esetén: 8.- forint/m2.”
c) közmű nélküli telek esetén: 7.- forint/m2.”
(5) A telekadó mértéke beépítetlen üdülő telek esetén
(5) A telekadó mértéke beépítetlen üdülő telek esetén
egységesen 190.- forint/m2, kivéve a 1520 - 1550
egységesen 170.- forint/m2, kivéve a 1520 - 1550
helyrajzi számú ingatlanokat, ahol az adó mértéke 1.500
helyrajzi számú ingatlanokat, ahol az adó mértéke 1.500
m2 alapterületig 3 forint/m2, az 1.500 m2-en felüli rész
m2 alapterületig 2,60 forint/m2, az 1.500 m2-en felüli
pedig 1 forint/m2.”
rész pedig 0,60 forint/m2.”
(6) A telekadó mértéke egyéb beépítetlen
(6) A telekadó mértéke egyéb beépítetlen
belterületi telek esetén 1.500 m2 területig 2,60
belterületi telek esetén:
forint/m2, az 1.500 m2-en felüli rész pedig 1
a) ha az adóalany magánszemély, akkor 1.500 m2
forint/m2, kivéve 3410 - 3411; 3465 - 3487; 3564
területig 2,30 forint/m2, az 1.500 m2-en felüli rész
pedig 0,60 forint/m2, kivéve 3410 - 3411; 3465 és 3565 hrsz-ú ingatlanokat, ahol az adó mértéke
3487; 3564 és 3565 hrsz-ú ingatlanokat, ahol az
1.500 m2 alapterületig 3 forint/m2, az 1.500 m2adó mértéke 1.500 m2 alapterületig 2,60 forint/m2,
en felüli rész: 1 forint/m2.
az 1.500 m2-en felüli rész: 0,60 forint/m2.
.
.
b) ha az adóalany jogi személy, akkor az adó
mértéke egységesen:35,00 forint/m2.
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Magánszemélyek kommunális adója (Az 1990. évi C. tv rendelkezése alapján az adó évi mértékének bevezethet
18.§ 2) A fizetendő adó éves összege adótárgyanként:
18.
18.§ 2) A fizetendő adó éves összege adótárgyanként:
a) ha a lakás a település belterületén helyezkedik el,
a) ha a lakás a település belterületén helyezkedik el, és
és nem tartozik az 1. számú melléklet
nem tartozik az 1. számú melléklet
hatálya alá, akkor :
hatálya alá, akkor :
- 60 m2-t meg nem haladó hasznos alapterület
- 60 m2-t meg nem haladó hasznos alapterület
esetén 4500 Ft,
esetén 4100 Ft,
- 60 m2-t meghaladó, de 120 m2-nél nem
- 60 m2-t meghaladó, de 120 m2-nél nem nagyobb
hasznos alapterület esetén 4600 Ft,
nagyobb hasznos alapterület esetén 5100 Ft,
- 120 m2-t meghaladó, de 180 m2-nél nem
- 120 m2-t meghaladó, de 180 m2-nél nem
nagyobb hasznos alapterület esetén 5200 Ft.
nagyobb hasznos alapterület esetén 5700 Ft.
- 180 m2-t meghaladó hasznos alapterület esetén
- 180 m2-t meghaladó hasznos alapterület esetén
6300 Ft.
6900 Ft.
b) ha a lakás az 1. számú mellékletben rögzített
b) ha a lakás az 1. számú mellékletben rögzített
településrészen helyezkedik el, akkor:
településrészen helyezkedik el, akkor:
- 60 m2-t meg nem haladó hasznos alapterület
- 60 m2-t meg nem haladó hasznos alapterület
esetén 3500 Ft,
esetén 3900 Ft,
- 60 m2-t meghaladó, de 120 m2-nél nem nagyobb
- 60 m2-t meghaladó, de 120 m2-nél nem
hasznos alapterület esetén 3800 Ft,
nagyobb hasznos alapterület esetén 4200 Ft,
- 120 m2-t meghaladó, de 180 m2-nél nem
- 120 m2-t meghaladó, de 180 m2-nél nem
nagyobb hasznos alapterület esetén 4100 Ft.
nagyobb hasznos alapterület esetén 4500 Ft.
- 180 m2-t meghaladó hasznos alapterület esetén
- 180 m2-t meghaladó hasznos alapterület esetén
4600 Ft.
5100 Ft.
c) ha a lakás nem tartozik az a) és b) pont hatálya alá,
c) ha a lakás nem tartozik az a) és b) pont hatálya alá,
akkor:
akkor:
- 60 m2-t meg nem haladó hasznos alapterület
- 60 m2-t meg nem haladó hasznos alapterület
esetén 1700 Ft,
esetén 1900Ft,
- 60 m2-t meghaladó, de 120 m2-nél nem nagyobb
- 60 m2-t meghaladó, de 120 m2-nél nem
hasznos alapterület esetén 2000 Ft,
nagyobb hasznos alapterület esetén 2200 Ft,
- 120 m2-t meghaladó, de 180 m2-nél nem
- 120 m2-t meghaladó, de 180 m2-nél nem
nagyobb hasznos alapterület esetén 2200 Ft.
nagyobb hasznos alapterület esetén 2400 Ft.
- 180 m2-t meghaladó hasznos alapterület esetén
- 180 m2-t meghaladó hasznos alapterület esetén
2400 Ft.
2600 Ft.
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Idegenforgalmi adó
(Az 1990. évi C. tv rendelkezése alapján az adó évi mértékének jelenlegi bevezethető felső határ
22.§ (2) Az adó mértéke személyenként és vendégéj 22.§
(2)
Az
adó
mértéke
személyenként
és 22.
szakánként:
vendégéjszakánként 200.-Ft”
ven
a) külföldi állampolgár esetén:.280.- forint;
b) belföldi állampolgár esetén: 170.- forint.

Iparűzési adó
(Az 1990. évi C. tv rendelkezése alapján az adó évi mértékének jelenlegi bevezethető felső ha
piaci és vásározó jelleggel végzett kiskereskedelmi tevékenység folytatása esetén jelenleg bevezethe
építőipari tevékenység esetén napi 5.000.-Ft)
26.
26. § (1) Állandó jellegű iparűzési tevékenység után fizetendő 26. § (1) Állandó jellegű iparűzési tevékenység után
fizetendő éves adó mértéke az adóalap 1,5 %-a.
éves adó mértéke:
fiz
a) termelő típusú tevékenység esetén az adóalap 1,1 %-a,
b) kereskedelmi és szolgáltató típusú tevékenység, továbbá a
kereskedelmi-, hitelbanki- és egyéb pénzügyi szolgáltatás
valamint biztosítási szolgáltatás esetén – kivéve a c) pont
alatti tevékenységet – az adóalap 1,5 %-a,
c) szeszesital kereskedés (SZJ 0821, SZJ 0822, SZJ 0823),
szerencsejáték szolgáltatás ( SZJ 1951), valamint erotikus
és szexuális áruk kereskedése típusú tevékenység esetén
az adóalap 2 %-a
(2) Ideiglenes jellegű iparűzési tevékenység után fizetendő
adó összege:
a) piaci és vásározó jelleggel végzett, b) pont hatálya alá
(2)
(2) Ideiglenes jellegű iparűzési tevékenység után fizetendő
nem tartozó kiskereskedelmi tevékenység folytatása
adó összege:
esetén napi 400.-Ft,
a) piaci és vásározó jelleggel végzett kiskereskedelmi
a)
b) piaci és vásározó jelleggel végzett szeszesitalok árusítása,
tevékenység folytatása esetén napi 400.-Ft,
szerencsejáték szolgáltatás, erotikus és szexuális áruk
c) a 23. § (3) bekezdés b) pont hatálya alá tartozó
c)
árusítása, valamint a cirkuszi és mutatványos szolgáltatás
tevékenység esetén napi 3000.-Ft.
tev
esetén napi 1.200.-Ft,
c) a 23. § (3) bekezdés b) pont hatálya alá tartozó
tevékenység esetén
- 5 főig terjedő foglalkoztatott esetén napi 2000.-Ft,
- 5-20 főig terjedő foglalkoztatott esetén napi 3000.-Ft,
- 20 fő feletti foglalkoztatott esetén napi 5000.-Ft.
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B./ A CIKLUS ALATT MEGVALÓSULT FEJLESZTÉSEKET
MEGALAPOZÓ PÁLYÁZATOK, ÉS AZOK REALIZÁLÁSA
A kistérségi iroda beszámolója a 2002. II. félév – 2006. I. félév időszakra
vonatkozóan
A következő oldalak Gyomaendrőd Város Önkormányzata és az általa működtetett intézmények által benyújtott
pályázatokat, valamint elnyert forrásokat mutatják be. A tájékoztató első felében az egyes évekre lebontott
összefoglaló, a második felében pedig a négy évre összesített adatok és következtetések találhatók.
2002. II. félév
Gyomaendrőd Város Önkormányzata 2002. július 1. - 2002. december 31. közötti időszakban 4 db pályázatot
nyújtott be, melyből 3 részesült összesen 65 768 240 Ft támogatásban.
Az önkormányzat 2002. II. félévében beadott pályázatai alapján elnyert támogatások
Pályázati cél
Mikrohullámú adatátviteli hálózat és
45 felhasználói végpont kiépítése
A túraútvonal tábláinak cseréje,
pótlása
100 fős térségi közmunkaprogram

Támogató szervezet
SAPARD

Elnyert támogatás (Ft)
5 340 000

Gazdasági Minisztérium –
Széchenyi Terv
Foglalkoztatáspolitikai és
Munkaügyi Minisztérium

428 240
60 000 000

Az Intézmények összesen 10 db pályázatot nyújtottak be 2002. II. félévben.
A 2002. II. félévi pályázatok összesített adatai
Megnevezés
Önkormányzat
Intézmények
összesen
Összesen

Projektek összes
Igényelt támogatás Elnyert támogatás
költsége (Ft)
(Ft)
(Ft)
140 218 688
101 854 409
65 768 240
18 833 966
159 052 654

16 734 556
118 588 965

3 563 000
69 331 240

A pályázatok összesített adataiból látható, hogy 159 052 654 Ft összköltségű fejlesztéshez 118 588 965 Ft
kiegészítő forrást igényeltünk. 2002. II. félévében összesen 69 331 240 Ft támogatást ítéltek meg Gyomaendrőd
Város Önkormányzatának és az intézményeknek.
2003. év
Gyomaendrőd Város Önkormányzata 2003. január 1. - 2003. december 31. közötti időszakban összesen 43 db
pályázatot nyújtott be. A 17 nyertes pályázat összesen 358 683 198 Ft támogatást jelent a városnak. Ezen összeg
egy része – a beruházások ütemezésétől függően – 2004. és 2005. év folyamán került kiutalásra az önkormányzat
számára. A 2003. év első félévében az Európa Pályázat Előkészítő Alapra (PeA) benyújtott projektötleteink,
melyek kidolgozásához és pályázatként való benyújtásához lehetett volna szakmai segítségnyújtást nyerni,
sajnos nem részesültek támogatásban. A város egyik legnagyobb folyamatban lévő beruházásához, a
szennyvízcsatorna hálózat kialakításához a 2003. esztendőben összesen 107 437 600 Ft támogatást kaptunk.
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Az önkormányzat 2003. évben beadott pályázatai alapján elnyert támogatások
Pályázat megnevezése

Támogatás forrása

52 férőhelyes Idősek Otthona létesítése
Kistérségi Koordinációs Program
Szent István Napok Gyomaendrődön –
Nemzetközi Halfőző Verseny 2003.
15 hulladékgyűjtő sziget kialakítása
négyfrakciós gyűjtőedényzettel
Szennyvízcsatorna hálózat IV. ütem

Belügyminisztérium
Miniszterelnöki Hivatal
Miniszterelnöki Hivatal

Közösségi Ház eszközfejlesztése
Létszámleépítés többletkiadásai
Létszámleépítés többletkiadásai
Szent István Napok Gyomaendrődön – V.
Halászlé főző Verseny 2003.
1150 méteres új Hévízkút létesítése
Informatikai fejlesztés Gyomaendrődön
Szennyvízcsatorna hálózat IV. ütem
Szennyvízcsatorna hálózat IV. ütem
Szennyvízcsatorna hálózat II-III. ütem
Gyomaendrőd Környezetvédelmi
Programja
Integrált pénzügyi információs rendszer
bevezetése

Környezetvédelmi és Vízügyi
Minisztérium; Belügyminisztérium
Környezetvédelmi és Vízügyi
Minisztérium, Vízügyi célelőirányzat
Nemzeti Kulturális Alapprogram
Államháztartási Hivatal
Államháztartási Hivatal
Dél-Alföldi Regionális Fejlesztési
Tanács Miniszterelnöki Hivatal (SZTPDAL-2)
Dél-Alföldi Regionális Fejlesztési
Tanács Térség- és Település
Felzárkóztatási Célelőirányzat
Dél-Alföldi Regionális Fejlesztési
Tanács Térség- és Település
Felzárkóztatási Célelőirányzat
Békés Megyei Területfejlesztési Tanács
Területi kiegyenlítést szolgáló
támogatás
Békés Megyei Vízművek Vállalat
Békés Megyei Vízművek Vállalat
Békés Megyei Területfejlesztési Tanács
Területfejlesztési Célelőirányzat
Informatikai és Hírközlési
Minisztérium (IHM-ITP-17)

Nyert támogatás
összege (Ft)
136 500 000
2 677 000
265 000
54 453 000
39 000 000
250 000
926 640
6 312 958
1 329 000
29 632 000
8 200 000
38 999 600
10 400 000
19 038 000
2 700 000
6 000 000

Az Intézmények összesen 50 pályázatot nyújtottak be 2003-ban.
A 2003. évi pályázatok összesített adatai
Megnevezés
Önkormányzat
Intézmények
összesen
Összesen

Projektek összes Igényelt támogatás Elnyert támogatás
bekerülési költsége
(Ft)
(Ft)
(Ft)
2 559 334 852
698 616 817
358 683 198
104 526 100
2 663 860 952

90 665 177
789 281 994

22 430 632
381 113 830

2004. év
Gyomaendrőd Város Önkormányzata 2004. évben összesen 22 db pályázatot nyújtott be a különböző megyei,
regionális és országos pályáztató szervezetekhez.
A 22 megvalósítandó projekt összes költsége mintegy 1 129 060 554 Ft-ot tesz ki, mely összeget nagymértékben
torzítja a Kis Bálint Általános Iskola Fő úti épületének rekonstrukciójára benyújtott 565 millió forint
összköltségű címzett támogatási igénybejelentés.
A benyújtott pályázatok összes támogatási igénye 971 515 879 Ft volt, melyhez 157 544 675 Ft saját erőt
rendeltünk.
A benyújtott pályázataink közül 11 részesült összesen 288 258 743 Ft támogatásban melyhez ténylegesen
46 088 371 saját erő hozzáadása szükséges. A támogatások felhasználása és a saját források hozzárendelése
2004. és 2005. évben folyamatos, a nyertes pályázatok megvalósulásának legkésőbbi időpontja 2005. vége.
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A nyertes önkormányzati pályázatok és elnyert támogatások:
Pályázati cél
Gondozási Központ Blaha úti
épületének és a Rózsahegyi Iskola
Fő úti kollégiumának helyreállítása
Uniós csatlakozási ünnepség
megrendezése
Kis Bálint Általános Iskola Hősök
úti épületének felújítása és bővítése
Testvérvárosi találkozó
megszervezése 2004.08.19 - 22.
Parlagfű irtás a Békési Kistérségben
Kner emléktér kialakítása
Selyem út építése - II. ütem
Apolló Mozi fűtés- és hangtechnika
korszerűsítése
Település folyékony hulladék
szállító - szippantó jármű beszerzése
Gyomaendrőd Város
zöldterületeinek fásítása
Gyomaendrőd Város helyi hulladékgazdálkodási tervének kidolgozása
Mezőgazdasági célokat szolgáló
összekötő út építése Öregszőlőben
(Iskola u.)

Támogató szervezet
BMTT
Vis maior kerete

Támogatás (Ft)
7 000 000

Miniszterelnöki Hivatal
ROP
Magyar Terület- és Regionális
Fejlesztési Hivatal
Európai Unió Bizottság
Oktatási és Kulturális Igazgatóság
Foglalkoztatáspolitikai és
Munkaügyi Minisztérium
Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési
Hivatal
Gazdasági és Közlekedési
Minisztérium
Nemzeti Kulturális Örökségek
Minisztériuma
DARFT - BM

800 000
163 965 960
2’478,9 € = 619 725 Ft
1 571 644
18 123 000
19 906 106
6 000 000
16 625 000

Környezetvédelmi és Vízügyi
Minisztérium
DARFT - KvVM

2 087 236

AVOP
Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési
Hivatal (MVH)

51 122 072

438 000

Az intézmények összesen 37 pályázatot nyújtottak be 2004. évben.
A 2004. évi pályázatok összesített adatai
Megnevezés
Önkormányzat
Intézmények
összesen
Összesen

Projektek tervezett Igényelt támogatás Elnyert támogatás
összes költsége (Ft)
(Ft)
(Ft)
1 129 060 554
971 515 879
288 258 743
132 548 629

114 808 729

69 144 689

1 261 609 183

1 086 324 608

357 403 432

A pályázatok összesített adataiból látható, hogy az összesen 1 261 609 183 Ft összköltségű projektekhez 2004ben az önkormányzat és intézményei 357 403 432 Ft támogatást nyertek.
2005. év
Gyomaendrőd Város Önkormányzata 2005. évben összesen 16 pályázatot nyújtott be a különböző megyei,
regionális és országos pályáztató szervezetekhez. A benyújtott pályázatok elbírálása megtörtént, 9 részesült
összesen 96 731 061 Ft támogatásban, 7 pályázatunkat forráshiány miatt elutasítottak.
A Magyar Közlöny 88. számának (2005. június 28.) közleménye alapján a Békés Megyei Önkormányzat által
benyújtott címzett támogatási igényt jóváhagyták, ennek alapján Békés megye 6 települése (Kondoros,
Köröstarcsa, Telekgerendás, Csárdaszállás, Gyomaendrőd és Békésszentandrás) belterületi vízrendezésre
összesen 483 200 000 Ft támogatásban részesült, melyet a 2005-2007 években használnak fel.
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A nyertes önkormányzati pályázatok és elnyert támogatások 2005. évben
Pályázati cél
Uniós csatlakozás évfordulójának, valamint
május 1. megünneplése
A Tájház teljes körű biztonságvédelmének
kialakítása
7 db Magellan Meridian Gold típusú GPS
eszköz beszerzése
A Kner Imre Gimnázium nagy kollégiumának
felújítása
A Selyem gyűjtőút – Fazekasi út felújítása

Támogató szervezet
Miniszterelnöki Hivatal

Támogatás (Ft)
2.000.000

Nemzeti Kulturális Örökség
Minisztériuma
FVM Növény- és Talajvédelmi
Központi Szolgálat
Békés Megyei Területfejlesztési Tanács

Térségi szúnyoggyérítés a Körös-völgyben (16
önkormányzat részvételével)
15 nagylaposi gyermek étkeztetése 2006. év
minden hétvégéjén és az iskolai szünetekben
81 fő regisztrált munkanélküli foglalkoztatása
(2005-2006. évi közmunkaprogram)

550.000
100.000
(1 db GPS!)
8.000.000

Dél-Alföldi Regionális Fejlesztési
Tanács
Dél-Alföldi Regionális Fejlesztési
Tanács
Gyermekétkeztetési Alapítvány

49.990.200
14.500.000

FMM, BM, ICSSZEM

20.915.861

675.000

Az FVM Növény- és Talajvédelmi Központ által parlagfű irtáshoz megítélt 1 db GPS eszközt az Önkormányzat
nem vette igénybe, mivel a fűkaszák beszerzésére irányuló pályázatot nem részesítették támogatásban. Ezáltal az
1 db GPS beszerzésével és használatával járó kötelezettségek és adminisztratív költségek aránytalanul
magasabbak, mint annak valós haszna lenne.
2005. évben a Kistérségi Iroda elkészítette továbbá a Templárius Alapítvány pályázatát „Szociális háló
kialakítása Gyomaendrődön” címmel (Regionális Fejlesztés Operatív Program, ROP 3.2.2.), melyet a Magyar
Terület- és Regionális Fejlesztési Hivatalhoz nyújtott be, 127 418 425 Ft összköltséggel. A pályázat nem
részesült támogatásban.
Az intézmények összesen 29 pályázatot nyújtottak be 2005. évben.
A 2005. évi pályázatok összesített adatai
Megnevezés
Önkormányzat
Intézmények
összesen
Összesen

Projektek összes
költsége (Ft)
1 035 988 049
57 343 836

Igényelt támogatás
Elnyert támogatás
(Ft)
(Ft)
(2005) 179 274 474
96 731 061
(2006) 306 071 861
(2007) 359 100 000
53 749 084
21 848 670

1 093 331 885

898 195 419

118 579 731

A pályázatok összesített adataiból látható, hogy az 1 035 988 049 Ft összköltségű fejlesztéshez 898 195 419 Ft
kiegészítő forrást igényeltünk. Ez utóbbi összegből a legnagyobb tétel a Kis Bálint Iskola Fő úti épületének teljes
rekonstrukciójához igényelt címzett támogatás, mely összesen 598,5 M Ft, amit a város a 2006-2007 évekre
igényelt. A támogatási igényünk nem részesült támogatásban. 2005. évben összesen 169 701 803 Ft támogatást
ítéltek meg Gyomaendrőd Város Önkormányzatának és az intézményeknek.
Összefoglalásként meg kell említeni, hogy a 2005. évét alapvetően a források szűkössége jellemezte mind a
központi, mind a decentralizált pályázati alapok esetében.
2006. I. félév
Gyomaendrőd Város Önkormányzata 2006. I. félévében összesen 11 pályázatot nyújtott be a különböző
megyei, regionális és országos szervezetekhez. A benyújtott pályázatok elbírálása megtörtént, 4 részesült
összesen 17 233 624 Ft támogatásban, 6 pályázatunkat forráshiány miatt elutasítottak. Egy pályázatunkat (2007.
évi címzett támogatási igénybejelentés) a Képviselő-testület döntése alapján visszavontunk.
A Békés Megyei Önkormányzat által benyújtott – Gyomaendrőd, Mezőberény, Doboz, Békés belterületi
vízrendezését célzó – 2007. évi címzett támogatási igénybejelentés elbírálása jelenleg folyamatban van.
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Gyomaendrőd városra vonatkozóan a beruházási összköltség 163 333 000 Ft, ebből címzett támogatási igény
147 000 000 Ft.
A nyertes önkormányzati pályázatok és elnyert támogatások 2006. I. félévben
Pályázati cél
A Rózsahegyi Kálmán Általános Iskola felső
tagozatos épületének tetőhéjazat cseréje és
álmennyezet készítése
Térségi szúnyoggyérítés a Körös-völgyben (16
önkormányzat részvételével)
Gyomaendrőd, Hunya, Csárdaszállás és
Kétsoprony települések hulladéklerakói
rekultivációs kiviteli terveinek elkészítése
Az Endrődi Tájház eszközfejlesztése

Támogató szervezet
Békés Megyei Területfejlesztési Tanács
(BMTT-TEKI)

Támogatás (Ft)
7 213 624

Magyar Turisztikai Hivatal
5 000 000
Dél-Alföldi Regionális Fejlesztési
Tanács (DARFT-TRFC-TEHU)

4 320 000

Nemzeti Kulturális Örökség
Minisztériuma (TENGERTÁNC II.)

700 000

A beszámoló készítéséig a 2006. I. félévéről az intézmények közül csak a Városi Családsegítő Központ és a
Városi Zene- és Művészeti Iskola részéről érkezett adatlap, egy-egy beadott pályázatról.
A 2006. I. félévi pályázatok összesített adatai
Megnevezés
Önkormányzat
Intézmények
összesen
Összesen

Projektek összes Igényelt támogatás (Ft)
költsége (Ft)
83 656 423
42 845 045
750 000
84 406 423

Elnyert támogatás
(Ft)
17 233 627

525 000
43 370 045

100 000
17 333 627

A pályázatok összesített adataiból látható, hogy a 84 406 423 Ft összköltségű fejlesztéshez 43 370 045 Ft
kiegészítő forrást igényeltünk.
Összefoglalásként meg kell említeni, hogy a 2005. évét alapvetően a források szűkössége jellemezte mind a
központi, mind a decentralizált pályázati alapok esetében.
2002. II. félév – 2006. I. félév beadott pályázatainak összesített adatai
Az elmúlt 4 évben beadott pályázatok összesített adatai
Megnevezés
Önkormányzat
Intézmények
összesen
Összesen

Projektek összes
költsége (Ft)
4 948 258 566
314 002 531

Igényelt támogatás
Elnyert támogatás
(Ft)
(Ft)
2 659 278 485
826 674 869
276 482 546
117 086 991

5 262 261 097

2 935 761 031

943 761 860

A következő táblázat az Önkormányzat által különböző költség igényű fejlesztésekhez beadott pályázatokban
igényelt támogatás, valamint az elnyert források arányát mutatja.
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Az Önkormányzat által igényelt és elnyert támogatások
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A táblázatban szereplő, 2003. évi kiugróan magas beruházási összköltséget a szennyvízelvezetés II-III. ütem
okozza, mely önmagában 1 597 025 000 Ft beruházási költséget képvisel.
2004. és 2005. évben a projektek összköltségét és az igényelt támogatási összeget a Kis Bálint Általános Iskola
Fő úti épületének teljes rekonstrukciója céljára beadott címzett támogatási igénybejelentés torzítja jelentősen,
mely 2004-ben 565 000 000 Ft, 2005-ben pedig 665 000 000 Ft összköltséggel szerepel, 90%-os támogatási
igénnyel. A támogatást egyik évben sem nyerte el az Önkormányzat.
2004. évtől lehetőségünk nyílt uniós pályázatok (Strukturális Alapokra) benyújtására is, abban az évben két
projektünk kapott támogatást: ROP pályázatból a Kis Bálint Általános Iskola Hősök úti épületének teljes
rekonstrukciója, bővítése, valamint AVOP pályázatból az Iskola utca megépítése. 2005. évtől jelentősen
csökkent a lehívható uniós és hazai keret, a 2006. év I. félévét pedig már a források erőteljes szűkössége
jellemezte.
Ami Önkormányzatunkat a forrásszerzés szempontjából negatívan érintette:
- Az utóbbi két évben a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium (GKM-ÚFCE) nem írt ki belterületi
útépítés támogatására irányuló pályázatot (Selyem út útépítés III. ütem).
- Kerékpárút építésére nem volt számunkra megfelelő pályázati kiírás. A megjelent kiírások kifejezetten
az EuroVelo (európai kerékpárút hálózat) szakaszain történő építést támogatták, ez hazánkban a Duna
és Tisza menti útvonalakat érinti.
- Az utóbbi két évben nem tudtunk jelentősebb forrást szerezni a városi rendezvények finanszírozására,
mivel a kisebb rendezvényeket sem a regionális decentralizált keret, sem a Miniszterelnöki Hivatal nem
részesíti előnyben. (A DARFT által kiírt keretből legtöbb forrást a Kecskeméti Repülőnap, a MeH
forrásaiból pedig inkább a megyei rendezvények kaptak támogatást.)
- Turisztikai fejlesztésekre (Liget Fürdő) csak csekély régiós keret állt rendelkezésre, forráshiány miatt
nem támogatták a pályázatainkat.
- Szúnyoggyérítésre az utóbbi két évben az addigi támogatásoknak csak töredékét ítélték meg, s annak
pénznek a lehívása is nehézkes. A kivitelezési munkákat ugyanakkor el kell/kellett végezni, s ezt mind
önkormányzati önerőből kellett finanszírozni.
- Sok pályázati kiírás (hazai, uniós) úgy jelent meg, hogy beadási határidőig, illetve a forrás
felfüggesztéséig a projekthez szükséges engedélyeket nem lehetett beszerezni. Tanulságként
megjegyzendő, hogy ezt a kockázatot úgy tudjuk a jövőben csökkenteni, hogy mire a 2007-2013 között
lehívható uniós pályázati forrásokhoz megjelennek a kiírások, a lehető legjobban előkészített (tervek,
tanulmányok, engedélyek megléte) projektekkel kellene rendelkeznünk. Érvényes ez mind az
önkormányzati, mind a kistérségi projektek esetében. (Az új forrásokhoz rendelt – számunkra fontos –
operatív programokról külön előterjesztésben tájékoztatjuk a Képviselő-testületet.)
Az önkormányzat által elnyert pályázati források felhasználása szerinti, éven belüli megoszlását a következő
diagramok mutatják:
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2005.
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2%

2006. I.

humán infr.
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46%
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humán
egészségügyi

25%

ezer Ft

Az Önkormányzat által elnyert pályázati források felhasználása szerinti megoszlását a következő diagram
mutatja.
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A pályázatírással, projektmenedzseléssel kapcsolatos tapasztalatok:
Az Európai Unióhoz csatlakozásunkkal gyökeresen átalakult a pályázati rendszer, lényegesen bonyolultabbá,
nehezebbé vált a forrásszerzés. Ez technikailag elsősorban úgy érzékelhető, hogy míg az uniós pályázatok
megjelenése előtt egy-egy pályázati útmutató 5-6 oldalból állt és inkább csak iránymutatásokat tartalmazott, ma
az uniós (és már egyre inkább a hazai is) pályázati útmutatók és támogatási szerződések esetenként több száz
oldalból is állhatnak, és minden egyes pontját szigorúan be kell tartani – és folyamatos ellenőrzésre kell
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számítani –, a legkisebb figyelmetlenség is súlyos következményekkel járhat. Pl. Iskola u. építése – SAPARD
pályázat –, ahol a már megítélt támogatást vonták vissza, mert a beruházás a támogatási szerződésben
meghatározott időpontig nem kezdődött el. Csak néhány napos késésről volt szó ugyan, de a Mezőgazdasági és
Vidékfejlesztési Hivatal elállt a támogatási szerződéstől. Uniós pályázat esetén projektek szabályszerű
lebonyolítását, a támogatás felhasználását ellenőrizheti: a Szerződő Hatóság, a Közreműködő Szervezet, Európai
Bizottság, Európai Korrupció Ellenes Hivatal, az Európai Közösségek Számvevőszéke, Kormányzati Ellenőrzési
Hivatal, Állami Számvevőszék, Pénzügyminisztérium, Kifizető Hatóság, valamint a jogszabály által
meghatározott más szervezetek.
A fentiekből következik, hogy a 2007 – 2013 között megnyíló pályázati források elnyerése érdekében szükséges
egy olyan szervezetet kialakítani, amelynek tagjai felelősek az uniós források felkutatásért és pályázat szakszerű
összeállításáért, a támogatási szerződésnek megfelelő lebonyolításért és pénzügyi-szakmai elszámolásért;
sokoldalú és megfelelő szakmai felkészültséggel, aktuális ismeretekkel rendelkeznek, valamint biztosítani kell a
folyamatos továbbképzést is számukra. A munkaszervezeten belül az elvárható, legszükségesebb készségek:
műszaki, pénzügyi, gazdasági, Európai Unió-s végzettség és gyakorlat, valamint idegen nyelv ismerete.
Gyomaendrőd térségi kapcsolatai:
-

-

-

Az Önkormányzat 2004 évtől a Békési Kistérségi Társulás tagja, 2004. előtt a város a Szarvasi
statisztikai kistérséghez tartozott. A Békési Kistérségi Társulásnak fizetendő tagdíjunk 150 Ft/lakos/év,
ez éves szinten 2 302 200 Ft fizetendő összeget jelent.
2004 április végéig a város a Hármas-Körös Kistérségi Területfejlesztési Társulás tagja volt, a Társulás
az új kistérségek megalakulása következtében szűnt meg, hiszen a különböző támogatási összegek a új,
statisztikai kistérségekben alakult társulások által ellátott feladatok finanszírozására hívhatók le, és a
Hármas-Körös társulás tagönkormányzatai három különböző statisztikai kistérségbe tartoznak.
Körös-völgyi
Települések
Regionális
Szervezete:
Gyomaendrőd
gesztorságával,
16
tagönkormányzatból áll, a Körös-völgyi szúnyoggyérítés hatékony és összehangolt kivitelezésére
alakult meg. A Szervezet által kapott támogatás sajnos évről-évre csökkenő tendenciát mutat. Fizetendő
tagdíj nincs.
Mikrotérségi társulás: Gyomaendrőd – Hunya – Csárdaszállás viszonylatában. A mikrotérségi szinten
ellátott feladatok: oktatás, családsegítés, gyámhatóság, okmányiroda.

Tagság érdekképviseleti szervezetben:
-

Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége (TÖOSZ). Fizetendő tagdíj évente 306 420 Ft.
Vasutas Települések Szövetsége. Fizetendő tagdíj évente 77 700 Ft.

Gyomaendrőd Város és a Békési Kistérség koncepciói, programjai:
Érvényben lévő, forrásszerzéshez, valamint az abban foglalt feladatok, intézkedések ellátásához jól
használható koncepciók:
- A Békési Kistérség Gazdasági Szerkezetátalakítási Programja (Terra Stúdió Kft., Budapest, 2005)
- A Békési Kistérség Gazdasági Szerkezetátalakítási Programja – Alternatív jövedelemszerzést biztosító
Körös-menti aktív turizmus megvalósításához szükséges infrastrukturális fejlesztések tanulmányterve
(Terra Stúdió Kft., Budapest, 2005)
- A Békési Kistérség Gazdasági Szerkezetátalakítási Programja – Megújuló energiaforrások hasznosítása
a Békési Kistérségben, tanulmányterv (Terra Stúdió Kft., Budapest, 2005)
- A Békési Kistérség Gazdasági Szerkezetátalakítási Programja – Vállalkozások letelepedését,
megerősödését szolgáló feltételek megteremtésének hatásvizsgálata, tanulmányterv (Terra Stúdió Kft.,
Budapest, 2005)
- A Békési Kistérség Gazdasági Szerkezetátalakítási Programja (Terra Stúdió Kft., Budapest, 2005)
- A Békési Kistérség turizmusfejlesztési programja (Terra Stúdió Kft., Budapest, 2005)
- Békési Kistérségi Társulás Közoktatási Intézkedési Terve 2005 – 2008. (Békési Kistérségi Társulás,
Békés, 2005)
- Gyomaendrőd Város Környezetvédelmi Programja (Békés Megyei Környezet- és Természetvédelmi
Kft., 2005)
- Gyomaendrőd Város Helyi Hulladékgazdálkodási Terve 2004 – 2008 (Békés Mérnök Kft., Békés
Megyei Környezet- és Természetvédelmi Kft., 2004)
- Gyomaendrőd Város Szennyvízelhelyezési Programja (Békés Mérnök Kft., Békés Megyei Környezetés Természetvédelmi Kft., 2003)
- Gyomaendrőd Város Közoktatásának Feladat-ellátási, Intézményhálózat-működtetési és Fejlesztési
terve (Keresztesné Jáksó Éva, 2004). 2004 – 2010-ig érvényes.
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-

Gyomaendrőd Város Közművelődési Koncepciója (Kóris Györgyné, 2003) 2007-ben felülvizsgálatot
igényel.
Gyomaendrőd Város Sportkoncepciója (Keresztesné Jáksó Éva, 2004). 2004 – 2009-ig érvényes.
Gyomaendrőd Város Intézményrendszerének Működési, Minőségirányítási Programja (Keresztesné
Jáksó Éva, 2004) 2004 – 2008-ig érvényes.
Gyomaendrőd Város Szociális Szolgáltatás Tervezési Koncepciója (Uhrin Zoltánné, 2003) Kétévenként
felülvizsgálatot igényel (legközelebb 2007-ben).
Gyomaendrőd Város Lakáskoncepciója (Dr. Csorba Csaba, 2002)

Felülvizsgálatot és aktualizálást igénylő koncepciók:
- Gyomaendrőd Város és Térségi Vonzáskörzetének Fejlesztési Koncepciója (Dél-Alföldi Regionális
Fejlesztési Rt., Békéscsaba, 1998) Bár hosszú távú fejlesztési irányokat is tartalmaz, mindenképpen
érdemes aktualizálni, a Gyomaendrőd – Hunya – Csárdaszállás mikrotérség fejlesztését célozza meg.
- Gyomaendrőd Város Bűnmegelőzési Koncepciója (Dr. Csorba Csaba jegyző, 1999). A koncepció
jelenleg aktualizálás alatt áll.
- Gyomaendrőd Város Idegenforgalmi Koncepciója (Thermál-Ber. Kft., Békéscsaba, 1997).
Felülvizsgálatot és aktualizálást igényel.
- Települési Esélyegyenlőségi Program (Keresztesné Jáksó Éva, Fehér Ildikó ügyintézők, 2006) A
Köztársasági Esélyegyenlőségi Program kihirdetése után a programot aktualizálni kell, annak
irányelveihez igazítva!
- „Hármas-Körös” Kistérség Fejlesztési Koncepciója (Dél-Alföldi Regionális Fejlesztési Rt., Békéscsaba,
2000.) A „Hármas-Körös Kistérségi Területfejlesztési Társulás megszűnésével érvényét vesztette. A
koncepcióban foglalt célkitűzések és intézkedések a Békési Kistérség programjaiban aktualizálásra
kerültek.
- Gyomaendrőd Város Közoktatáspolitikai Koncepciója (Kóris Györgyné). 2006-ban felülvizsgálatot
igényel.
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C./ A HIVATAL ÁLTAL ELLÁTOTT FŐ FELADATOK, AZOK
LEGFONTOSABB JELLEMZŐI
I. Városüzemeltetés működései
A./ Befejezett beruházások
A város életében az adott időszakban több nagy beruházás valósult meg, mellyel kapcsolatban az osztály a
bonyolító és koordináló feladatokat ellátta és segítette az elszámolások végrehajtását. Ezen beruházásokról azok
befejezését követően minden alkalommal részletes műszaki és pénzügyi beszámolókat készítettünk, amelyeket a
képviselő-testület jóváhagyott. Ezért jelen beszámolónkkal nem kívántuk megismételni azokat az információkat,
csupán átfogó képet szeretnénk adni a Képviselő-testület 4 év alatt elért eredményeiről.
¾ Szennyvíz beruházás
Gyomaendrőd Város szennyvízcsatorna hálózat építésének I. üteme a 80-as évek elején valósult meg. Ezzel a
város csatornázottsága megközelítette a 30 %-ot. 2000. év után a cél a 90 %-os arány elérése volt, melynek
következtében a Képviselő-testület a szennyvízberuházás II-III-IV. ütemének megkezdése mellett döntött. A
beruházás társulási formában lakossági támogatással zajlott a Hármas-Körös Csatornamű Beruházó Víziközmű
Társulat keretein belül. Az elmúlt négy év alatt tehát a település csatornázottsága a korábbi 30 %-os arányról
közel 98 %-os arányra emelkedett.
A nettó 1.517.325 eFt és a 372.251 eFt bekerülési költségű beruházások összesen 3.478 ingatlan számára tették
lehetővé a csatornahálózatra történő csatlakozást. A bekötések aránya figyelemre méltó hiszen az egész
településen meghaladják a 80 %-os arányt. A jelenlegi felmérések és az üzemeltető Békés Megyei Vízművek
tájékoztatása alapján a csatornázottsági mutatók településünkön a következők:
A beruházás vonatkozásában (II-III-IV. ütemek):
3.478 ingatlanból 2.814 ingatlan csatlakozott
Települési szinten:
települési ivóvízrákötés: 5.674 db
települési csatornarákötés: 4.563 db (80 %)
A megvalósult létesítmények lényegesebb adatai:
II-III. ütem építése: kivitelező az Alterra Építőipari Kft.
Forrásösszetétel:
Céltámogatás
KAC támogatás
VICE támogatás
TEKI támogatás
Saját erő
- Vízművek Rt. támogatás
- Lakosságtól átvett pe.
- Önkormányzati saját forrás
ÖSZESEN:
IV. ütem építése: kivitelező az Alterra Építőipari Kft.
Forrásösszetétel:
Céltámogatás
KAC támogatás
VICE támogatás
TEKI támogatás
Saját erő
- Vízművek Rt. támogatás
- Lakosságtól átvett pe.
- Önkormányzati saját forrás
ÖSZESEN:
II-III. ütem
NA-200 gravitációs csatornahálózat építése:
szennyvízátemelők építése, biofilterrel:
szennyvíz-nyomóvezetékek építése:
NA-160 ingatlanbekötő csonk kiépítése:
NA-160 ingatlanbekötő vezeték építése:
IV. ütem ,19-20-21 öblözetek
NA-200 gravitációs csatornahálózat építése:
szennyvízátemelők építése, biofilterrel:

683.779 eFt
319.390 eFt
99.969 eFt
85.000 eFt
73.385 eFt
219.095 eFt
163.866 eFt
1.599.484 eFt
155.999 eFt
77.999 eFt
39.000 eFt
39.000 eFt
15.600 eFt
40.905 eFt
24.537 eFt
393.040 eFt

megvalósult
42.118,3 m
10 db
4.594,5 m
2.665 db
25.092,4 m
megvalósult
11.105 m
3 db
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szennyvíz-nyomóvezetékek építése:
307 m
NA-160 ingatlanbekötő csonkok építése:
727 db
NA-160 ingatlanbekötő vezetékek építése:
6.812 m
Az elkészült létesítmények átadásra kerültek az önkormányzati víziközműveket üzemeltető Békés Megyei
Vízművek Rt. részére.
¾ Regionális Hulladékkezelő Mű
A beruházás 9 település társulásával és Gyomaendrőd Város gesztorságával (Gyomaendrőd, Szarvas, Kondoros,
Hunya, Csárdaszállás, Kardos, Kétsoprony, Csabacsűd, Örménykút) a régió hulladékelhelyezési problémájának
megoldására valósult meg. A beruházás keretében Gyomaendrődön egy hulladéklerakó és hulladékkezelő mű,
Szarvason egy átrakó állomás létesült.
A kistérségben a lakosok száma 54.079 fő, a lakásállomány 22.934 db, a keletkező hulladék becsült mértéke
69.086 m3/év. A hulladékkezelő mű területének nagysága: 146.955 m2, ebből a depónia területe 43.320 m2, a
tartalék terület 20.900 m2 és a véderdő területe (amely 15 m széles): 26.655 m2. A betölthető tömörített hulladék
mennyisége 359.696 m3. A lerakó várható élettartama ütemenként 13 év, azaz összesen 39 év.
A hulladékkezelő főbb létesítményei:
- műszaki védelemmel ellátott 22.040 m2-es depónia tér
- biogáz gyűjtőrendszer, biogáz fogadóállomás
- csapadékvíz gyűjtőrendszer
- csurgalék- és csapadékvízgyűjtő medence
- ellenőrző monitoring rendszer talajvízfigyelő kutakkal
- komposztáló terület
- szelektíven gyűjtött hulladékok nyitott tárolója
- veszélyes hulladékok tároló épülete
- csapadékvíz elvezető, szivárgó és drénrendszer, csurgalékvíz gyűjtőmedence
- átrakó állomás Szarvason
- külső közművek, utak, térburkolatok stb.
- beszerzésre került eszközök (MTZ 82, kompaktor, hídmérleg, szállítójármű)
A beruházás forrásösszetétele:
Phare Támogatás
278.232.791 Ft
BM Céltámogatás
191.808.000 Ft
FVM Támogatás
34.297.500 Ft
TEKI Támogatás
93.700.733 Ft
Saját erő
134.851.482 Ft
Beruházás összesen:
732.890.506 Ft
A létesítmény üzemeltetésére közbeszerzési eljárás került kiírásra, melynek nyertese a Remondis Kft. 2005.
októberétől kezdődően 10 éves időtartamra elnyerte a telep üzemeltetési jogát.
¾ Egyéb hulladékgazdálkodási fejlesztések
Önmagában nem jelentős, de lényeges fejlesztésnek minősülnek a Települési Hulladékudvar és a szelektív
hulladékgyűjtés beruházásai. Megvalósultak a települési hulladékgyűjtő udvar beruházás létesítményei, amelyek
a Gyomaszolg Ipari Park Kft. kezelésébe kerültek. Beszerzésre kerültek összesen 60 db szelektív hulladékgyűjtő
edényzet, és egy speciális szelektív és kommunális hulladékgyűjtő jármű, melyeket szintén a Kft. üzemeltet.
Megalakult a Gyomaközszolg Kft., melynek feladata kifejezetten a hulladékkezelési közszolgáltatások végzése.
Az elmúlt ciklusban tehát az önkormányzat jelentős forrásokat fordított a hulladékgazdálkodás fejlesztésére
Gyomaendrődön, melynek köszönhetően jelenleg a települési hulladékgyűjtési és ártalmatlanítási közszolgáltatás
minden tekintetben teljesíti az európai uniós és hazai előírásokat.
Az elkészült létesítmények és vásárolt eszközök üzemeltetője a Gyomaközszolg Kft.
További beruházások szükségesek azonban az állati hullák, az építési és bontási hulladékok és a szervesen
lebomló hulladékok ártalmatlanításának megoldása érdekében.
¾ Liget Fürdő beruházás
Az elkészült beruházás fontosabb adatai:
Széchenyi Tervből elkészült létesítmények: - gyógyászati épület felújítása és bővítése
(a meglévő lapostetős épület földszinti 277 m2-ének és a tetőtér 295
m2-ének felújítása és beépítése )
- fedett uszoda építése
(23,0 x 61,0 m-es alapterületű uszoda benne 11,0 x 25,0 m-es
alapterületű 0,9 – 1,4 m vízmélységű úszómedencével, 60,4 m2 –es
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0,9 – 1,2 m-es vízmélységű élménymedencével a kapcsolódó
víztechnológia gépészet és szükséges épületszerkezetek
kialakításával)
- üzemviteli épület építése
(19,9 x 19,9 m alapterületű üzemviteli épület a meglévő hidrofór ház
épületrészének felhasználásával, kapcsolódó infrastruktúrával)
- kiszolgáló létesítmények
(belső utak és járdák, belső teljes közművesítés és parkosítás)
- gáztalanító építése
Phare Támogatásból megépült létesítmények:
- gyógyászati részből 277,65 m2 alapterületű aula
- férfi - női öltözők
- medencetér és pincetér gépházzal
- két gyógyvizes medence vízgépészettel, padlófűtéssel,
légtechnikával
- szauna
A beruházás forrásösszetétele:
Nettó bekerülési költség:
871.555 eFt
Források:
- Széchenyi Terv támogatás
372.248 eFt
- TEKI támogatás
40.000 eFt
- PHARE támogatás
53.779 eFt
A létesítmény üzemeltetését az önkormányzat tulajdonát képező Liget Fürdő Kft. látja el.
¾ Termál kút
Szorosan kapcsolódik a Liget Fürdő beruházáshoz, azonban nem akkora költséget képvisel az új termálkút
elkészítése.
Az Erzsébet Ligetben megvalósult 1150 m-es termálkút jelenleg ugyan még nem üzemel, de a következő 4
évben meghatározó szerepe lehet. A kút nettó bekerülési költsége 37.040 eFt, melyhez önkormányzatunk a DélAlföldi Regionális Fejlesztési Tanács Térség és Település Felzárkóztatási Célelőirányzatán 29.632 eFt
támogatást nyert el.
A kút fontos szerepet játszik a Liget Fürdő biztonságos termálvíz ellátásában és geotermikus hasznosítása is
jelentős fejlesztési irány lehet az elkövetkezendő időszakban.
A kút bekötése és hasznosítása jelenleg tervezési folyamatban van.
¾ Idősek Otthona (Mirhóháti u. 8.)
A megépült épület egy 1375,01 m2 hasznos alapterületű, kétszintes, liftes épület, melyben 31 szoba került
kialakításra. Ez 50 férőhelyet (egy- és kétágyas szobák) és 2 x 2 ágyas betegszobát foglal magában. A szobákhoz
egy-egy kis fürdőszoba és egy előtér, némely szobához pedig amerikai konyha is tartozik.
A beruházás megvalósulásával a Gondozási Központ olyan hálózatot alakított ki, amely a különböző
betegségben szenvedő, különböző szociális helyzetű, és igényű idős emberek elhelyezését biztosítja
mindösszesen 180 fő számára, ott, ahol élt és alkotott.
A beruházás forrásösszetétele:
Saját forrás
72 583 744 Ft
Vissza nem térítendő BM támogatás
136 500 000 Ft
Összes bruttó költség
209 083 744 Ft
Az elkészült létesítmények a Városi Gondozási Központnak kerültek átadásra üzemeltetésre.
¾ Szent Imre Idősek Otthona (Öregszőlő)
A megvalósult 21.498.273,- Ft összértékű beruházás során felújításra került Öregszőlőben a Gondozási Központ
épülete. A saját erőből megvalósított beruházás 40 fő idősek klubja, 10 fő átmeneti elhelyezésben részesülő és 10
fő végleges elhelyezésben részesülő elhelyezésére szolgáló épület kialakítását jelentette a meglévő épület
átalakításával és bővítésével.
Az elkészült létesítmények a Városi Gondozási Központnak kerültek átadásra üzemeltetésre.
¾ Kis Bálint Iskola Hősök úti épülete
A beruházás keretében az általános iskola Hősök úti épülete felújításra, és átalakításra került. Új tantermek,
tanári, szertár, aula és két számítógép terem létesült. A beruházás részét képezte az iskola berendezési tárgyainak
és oktatási segédeszközeinek beszerzése is. Minden tanterembe új iskolabútorok, oktatást segítő műszaki cikkek
(TV, DVD, magnó, vetítő) kerültek, illetve 2 teljesen felszerelt számítástechnikai terem került kialakításra
összesen 26 db tanulói számítógéppel.
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Az összesen 181.297.368,- Ft-ot kitevő beruházáshoz önkormányzatunk ROP támogatást nyert el, melynek
összege 163.167.631,-Ft-ot tett ki.
Az elkészült létesítmények a Kis Bálint Általános Iskola részére üzemeltetésre átadásra kerültek.
¾ Ipari Park
Az Ipari Park beruházás 2002-ben kezdődött meg a szükséges infrastruktúrák megépítésével és a területek
kialakításával. A beruházás során kiépült a terület teljes közműellátása, az úthálózat és a csapadékvíz elvezetés.
Az átadott létesítmények a Gyomaszolg Ipari Park Kft. tulajdonába kerültek, aki a területek értékesítésével és
befektetők keresésével lett megbízva.
Az Ipari Park összes területe:
Nettó terület
31 ha 5800 m2
Közterület
7 ha 6731 m2
Bruttó terület
39 ha 2531 m2
Tulajdonosi viszony:
Gyomaszolg Ipari Park Kft. tulajdona
3741/17 hrsz
1/1
3741/28 hrsz
9/10
Illés János tulajdona
3741/28 hrsz
1/10
Közművel ellátott terület nagysága (Ipari Park I. ütem): 18 ha 1269 m2
Közművel ellátandó terület nagysága (Ipari Park II. ütem): 13 ha 4531 m2
Terület értékesítések:
- Vodafone Magyarország Rt.
155 m2
- Packaging Kft.
37.042 m2
- Gabonatároló és Logisztikai Kft. 62.000 m2
- Stamiel-Stamiel Kft.
50.200 m2
- Civis Bau Meister Kft.
8.475 m2
- Dravit Kereskedőház Bt.
5.000 m2
B./ Útépítések
Az útkoncepció (2003. év) kezdete óta megvalósult új útépítések és felújítások (összegzés):
¾ Belterületi útfelújítások összegzése (2003. évtől-2005. évig)
Bevezetés:
Gyomaendrőd város belterületén, a szennyvízhálózat kiépítése, a fokozott tehergépjármű forgalom és az
útburkolatok természetes öregedése, kopása a meglévő itatásos és aszfaltozott útburkolatok felújítását tette
szükségessé, az anyagi lehetőségek figyelembevételével.
A szennyvíz-csatorna hálózat építés kivitelezési munkái 2004. május végére átadásra kerültek a város nagy
részén. A csatorna nyomvonalában az út helyreállításra került, de az amúgy is rossz állapotban lévő utak teljes
felújítást igényeltek, így célszerű volt azokat azonnal teljes szélességükben felújítani. A csatornahálózat építése
kapcsán nem érintett utak felújítását, viszont a kikátyúsodás, és az ebből eredő használhatatlanság tette
időszerűvé.
A Fazekasi és Selyem utcák felújítását az Önkormányzat pályázat útján nyert támogatásokból kívánta
finanszírozni.
Az utak felújításának – műszakilag, tartósság szempontjából és esztétikailag is - legmegfelelőbb módja az
aszfaltozás, így az utak kátyúzása vagy kiékelése után 4-5 cm vtg. meleg aszfalt záróréteg kerül a régi
útfelületekre, amelynek két oldalán 1-1 m szélességben padkarendezés zárja le a felújítási munkákat.
Pénzügyi adatok (2004-2005 év összesen):
A beruházás forrásösszetétele (bruttó):
Saját forrás:
2004. év:
55.029.796,-Ft
2005. év:
92.059.042,-Ft
Támogatás DARFT-UFCE:
49.961.397,-Ft
Beruházás összköltsége bruttó:
197.050.235,-Ft
Műszaki adatok: Útépítés jellege: út záróréteg felújítása
Út hossz:
15,50 km
Út darabszáma:
41 db
2003. évben 4 db utca került felújításra, amelyek a következők: Bajcsy, Fegyvernek, Béke, Kis Bálint
A 2004. évben felújított utak névjegyzékét és fontosabb adatait az 1. táblázat tartalmazza:
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1. táblázat
2004. ÉVBEN FELÚJÍTOTT UTAK: (16 db, 6.1 km hosszúságú)
Utca

Burkolat
(m2)

Kivitelezés
önkormányzatot
érintő költsége
(Bruttó) (Ft)

Érintett ingatlan
Egész
Sarki

Érdekeltségi
egység

Gyóni Géza
1.470
3.118.250,44
4
46
3m
Tanács 1.-30.sz. 3m
1.514
3.230.300,26
10
31
Akác
717
1.526.250,16
2
17
3m
Csillagos
909
2.201.975,17
4
19
3,5-4m
Sugár
2.090
5.041.250,46
6
49
3,8 m
Toronyi
448
951.100,5
4
7
3,5 m
Árpád
2.520
5.134.500,46
6
49
4m
Szabó Dezső 3m
1.302
3.177.650,30
4
32
Berzsenyi D. 4m
586
1.472.225,4
7
7,5
Pósa Lajos
1.705
3.519.300,29
9
33,5
3m
Szondi György 3m
285
621.000,3
4
5
Szélmalom
1.155
2.475.650,25
2
26
Bacsó Béla 3 m
Hősök 4 m
2.196
5.697.200,33
6
36
Tamási Áron
1.344
2.837.550,24
4
26
4m
Semmelweis
2.719
7.061.588,64
0
64
5-3m
ÖSSZESEN:
21.350m2
48.729.308,Utak darabszáma:
16+2 db
Érintett ingatlanok száma:
495 db
Felújított úthossz:
6,1 km
Sugár-Toronyi utca útfelújítása külön történt meg 2004. évben, amely bekerülési költsége
6.300.488,-Ft volt.

Hozzájárulás
(Ft/ing.)
(Bruttó)
13.558,20.841,17.956,23.179,20.577,27.174,20.957,19.860,39.259,21.011,24.840,19.043,31.651,21.827,11.034,-

A 2005. évben felújított utak névjegyzékét és fontosabb adatait a 2. táblázat tartalmazza:
2. Táblázat
2005. ÉVBEN FELÚJÍTOTT UTAK: (17+1 db, 4,70 km hosszúságú)
1

Zrínyi M. (Fő - Ságvári - Sallai)

2

Ságvári (Zrínyi-Bocskai)

3

3,0 – 4,0

4 630 000

1 157 500

5 787 500

3.0

858 800

214 700

1 073 500

Batthyányi (Hősök-Dobó-járdáig)

3.0

855 200

213 800

1 069 000

4

Besenyszegi (Ballasi-Ady)

4.0

4 803 600

1 200 900

6 004 500

5

Ady Endre (Besenyszegi-Ady végéig)

3.0

3 432 400

858 100

4 290 500

6

Korányi (Blaha-Csurgó-Fazekasi)

3.5

4 615 600

1 153 900

5 769 500

7

Temető (Korányi-Kenderáztató)

3,5 – 3,7

1 775 920

443 980

2 219 900

8

Juhász Gy.(Szabadság-Juhász 30.sz.-ig)

4.0

2 229 200

557 300

2 786 500

9

Madách (Fő-B.Molnár)

4,0 – 5,0

2 406 000

601 500

3 007 500

10

Bethlen G.(Guttenberg-Bethlen 1. sz.)

3.5

2 398 160

599 540

2 997 700
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11

Botond (Kossuth-Petőfi)

3.5

973 200

243 300

1 216 500

12

Jókai (Jókai 4.sz.- Jókai 18. sz.)

4.0

1 669 200

417 300

2 086 500

13

Fürst Sándor (Kossuth-Petőfi)

3.0

1 070 800

267 700

1 338 500

14

Somogyi (Hősök-Kőrösi-sárrázó gátig)

3.0

1 021 600

255 400

1 277 000

15

3.0

1 780 800

445 200

2 226 000

16

Kőrösi Csoma S. (Somogyi-Pósa
kereszteződés)
Erkel Ferenc (Csokonai-Rév)

4.0

3 560 000

890 000

4 450 000

17

Kisfaludi (Wesselényi-Kisréti)

3.2

1 785 200

446 300

2 231 500

Mindösszesen:
+1

Bocskai (Fő – Ságvári)

49.832.100,
6.048.000,-

4,0
17+1 utca Összesen: 55.880.100,-

Utak darabszáma:
Érintett ingatlanok száma:
Felújított úthossz:

17+1 db
416 db
4,70 km

¾ Belterületi új útépítések összegzése (2003. évtől-2005. évig)
Bevezetés:
A belterületi lakóutak építése a 2003. évben elkészített „Gyomaendrőd város útkoncepciója”-ban
meghatározott ütemterv szerinti sorrend és a beérkezett lakossági szándéknyilatkozatok alapján került
kiválasztásra, a Képviselő-testület jóváhagyásával.
A kivitelezés két ütemben történik. Az első ütemben az utak útalapja készül el az év végéig, még az
aszfaltozásuk következő év június 15.-ig.
Pénzügyi adatok (2003-2004-2005 év összesen):
A beruházás forrásösszetétele (bruttó):
Saját forrás:
2003. év (6 db):
49.739.250,-Ft
2004. év (10 db):
79.487.540,-Ft
2005. év (20 db):
143.104.880,-Ft
2005-2006. év (26 db):
195.446.215,-Ft
Selyem út II. ütem UKIG pályázat:
9.807.778,-Ft
Támogatás:
19.906.000,-Ft
Beruházások összköltsége bruttó:
497.491.663,-Ft
Műszaki adatok: Útépítés jellege: új út építése
Út hossz:
22,25 km
Út darabszáma:
62 db
2003. évben épített utcák:
Kivitelezés
Érintett
önkormányzatot ingatlan
Utca
Érdekeltségi egység
érintő bruttó
Egész Sarki
költsége (Ft)
Attila
2.360 m2
12.869.000 Ft
55
4
57
Mikszáth
2.140 m2
11.806.000 Ft
32
4
34
Széchenyi
825 m2
4.580.000 Ft
21
4
23
Kölcsey
1.500 m2
8.287.500 Ft
32
2
33
Micsurin
975 m2
5.390.000 Ft
17
6
20
Hunyadi
1.220 m2
6.806.750 Ft
12
8
16
Utak darabszáma:
6 db
Érintett ingatlanok száma: 197 db
Épített úthossz:
2,1 km
Burkolat
(m2)

A 2004. évben épített új utak névjegyzékét és fontosabb adatait a 2. táblázat tartalmazza:
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Hozzájárulás
(Ft/ingatlan)
45.154
69.447
39.826
50.227
53.900
85.084

2. Táblázat
2004. ÉVBEN ÉPÍTETT ÚJ UTAK: (10 db, 4,3 km hosszúságban)
Utca

Burkolat
(m2)

Kivitelezés
önkormányzatot
érintő költsége
(Bruttó) (Ft)

Érintett ingatlan
Egész
Sarki

Kilián 3m
1.683
8.903.070,Juhász Gyula
2.299
12.161.710,4-5m
Bocskai
1.456
7.702.240,4m
Sallai
1.948
10.304.920,4m
Álmos 3 m
1.323
6.998.670,Somogyi B.
1.116
5.903.640,3m
Hunyadi II.ü.
1.683
8.903.070,3,5m
Vörösmarty
2.116
11.193.640,4m
Kató József
244
1.290.760,3m
Kőrösi Cs. S.
1.158
6.125.820,3m
ÖSSZESEN: 15.026 m2 79.487.540,-

Érdekeltségi
egység

Hozzájárulás
(Ft/ingatlan)
(Bruttó)

23
24

8
7

27
27,5

65.949,90.087,-

29

8

33

46.680,-

44

4

46

44.804,-

34
19

4
7

36
22,5

38.882,52.477,-

14

15

21,5

82.819,-

36

6

39

57.403,-

1

3

2,5

103.261,-

19

8

23

53.268,-

Utak darabszáma:
10 db
Érintett ingatlanok száma: 313 db
Épített úthossz:
4,3 km
A 2004. évben elkezdett és 2005. évben befejezendő új utak névjegyzékét és fontosabb adatait a táblázat
tartalmazza:
Utca

Rácz Lajos
Hunyadi (III. ü.)
Tanács (II.ütem)
Zrínyi Ilona
József Attila
Kilián (II.ütem)
Mikes Kelemen
Deák Ferenc
Toronyi
Berzsenyi Dániel
Fáy András
Bercsényi
Nagy Sándor
Gárdonyi-Vörösm.
Botond
Rózsahegyi K.
Alkotmány
Kisréti
Hámán Kató
Mátyás Király

Burkolat
(m2)

294
455
293
1.233
915
673
1.380
851
445
489
1.490
1.025
1.683
1675
208
505
477
1678
2.330
3.026

Kivitelezés
önkormányzatot
érintő költsége
(bruttó) (Ft)
1.755.180,2.625.350,1.690638,7.243.357,5.276.109,1.910.075,7.193591,4.977.434,2.605.541,2.897.685,7.678.416,5.971.400,10.194.213,9.171.573,1.340.138,2.868.716,2.790.263,9.352.986,12.590.416,16.785.208,57

Érintett ingatlan
Egész
Sarki

4
1
7
34
12
3
32
14
8
4
36
21
22
31
3
10
3
37
34
58

3
8
3
12
7
6
7
8
4
8
5
10
9
9
4
5
8
8
9
9

Érdekeltségi
egység

Hozzájárulás
(Ft/ing.)
(Bruttó)

5,5
5
8,5
39,66
15,5
6
35,5
18
10
8
38,5
25,83
26,5
35,5
5
12,5
7
41
38,5
62,5

63.825,105.014,39.780,36.528,68.079,73.920,40.527,55.305,52.111,72.442,39.888,46.236,76.938,51.671,53.606,45.900,79.722,45.624,65.405,53.713,-

Utak darabszáma:
20 db
Érintett ingatlanok száma: 519 db
Épített úthossz:
6,3 km
A 2005. évben elkezdett és 2006. évben befejezendő új utak névjegyzékét és fontosabb adatait a táblázat
tartalmazza:
Utca

Burkolat
Szélessége
(m)

4,00
Hunyadi (IV. ütem)
4,00
Mikszáth K. (II. ü.)
3,00
Rózsa Ferenc
3,00
Kárász
3,00
Népliget
3,00
Szabó Ervin
3,00
Décsi
3,00
Polányi (II. ütem)
3,00
Mohácsi
3,00
Zsák – Tulipán
3,00
Martos Flóra
3,00
Köztársaság
4,00
Budai N. A. (I. ü.)
3,00
Könyves Kálmán
3,00
Liliom
3,00
Kinizsi Pál
3,00
Dózsa György
3,00
Polányi (I. ütem)
4,00
Gárdonyi (II. ütem)
3,00
Bartók Béla
4,00
Körgát
3,00
Pásztor János
3,00
Ságvári
3,00
Lehel
3,00
Szent Antal
3,00
Hantoskert
Bekerülési költség bruttó:

Kivitelezés
önkormányzatot
érintő költsége
(bruttó) (Ft)
9.734.863,14.635.949,6.631.252,4.807.246,6.030.475,4.062.709,4.837.492,8.375.906,4.840.342,5.368.927,4.787.341,5.361.477,13.609.449,7.047.182,4.266.907,4.266.907,3.804.259,6.839.902,7.582.464,8.087.842,12.779.718,5.761.656,14.694.573,8.568.039,1.488.623,14.859.153,195.446.215,-

Érintett ingatlan
Egész
Sarki

14
28
19
8
14
12
10
14
14
12
8
13
26
19
6
9
6
11
20
20
30
13
15
22
3
10

11
9
6
2
4
4
9
4
5
8
7
13
8
10
12
6
11
2
5
7
9
1
15
13
3
16

Érdekeltségi
egység

19,5
32,5
22
9
16
14
14,5
16
16,5
16
11,5
19,33
30
24
12
12
11,5
12
22,5
23,5
34,5
13,5
22,5
28,5
4,5
17,83

Selyem utca II. üteme 2005. évben megvalósult 250 fm hosszúságban 6,0 m szélességgel.
¾ Külterületi útépítések és felújítások összegzés (2003. évtől-2005. évig)
2004. évben: SAPARD pályázatra lettek benyújtva a következő külterületi utak:
1.) Kecsegési út (felújítás)
2.) Nagyállási út (felújítás)
3.) Tüköry út (felújítás)
4.) Iskola utca (új út)
A négy út közül egyik sem nyert a pályázaton, így felújításuk ill. építésük nem kezdődhetett meg.
2005. évben:

1.) a Nagyállási út újból pályázatra lett beadva, de nem nyert.
2.) Az Öregszőlő, Iskola utca MVH pályázatra lett beadva és 85%-os
támogatást nyert el!
Pénzügyi adatok: A beruházás forrásösszetétele (bruttó):
Saját forrás (15%):
9.094.928,-Ft
Támogatás, MVH (85%):
51.122.072,-Ft
Beruházás összköltsége bruttó:
60.217.000,-Ft
Kivitelezés kezdete: 2005. szeptember 26.
Befejezési határidő: 2006. június 15.
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Hozzájárulás
(Ft/ing.)
(Bruttó)
99.845,90.067,60.284,100.000,75.381,58.039,66.724,100.000,58.671,67.112,83.258,55.473,90.730,58.727,69.664,69.664,66.161,100.000,67.400,68.833,74.085,85.358,100.000,60.127,66.161,100.000,-

Műszaki adatok:

¾

Útépítés jellege: új út építése (útalap + 2 rtg. aszfalt záróréteg)
Út hossza:
971,00 fm
Út szélessége:
4,00 m

A 2005.-2006. évi útépítések után megmaradó belterületi földes utcák mennyisége

I. ÜTEM:
Endrődi rész:
Gyomai rész:
Összesen:

hossza:
0 km
0 km
0 km

felülete:
0 m2
0 m2
0 m2

II. ÜTEM:
Endrődi rész:
Gyomai rész:
Összesen:

hossza:
5,58 km
5,62 km
11,20 km

felülete:
16.740 m2
16.860 m2
33.600 m2 x 6.600,-Ft/m2=221.760.000,-Ft

Bekerülési költsége:

I.és II. ÜTEM ÖSSZESEN:
11,20 km
33.600 m2
becsült költsége összesen (bruttó):

221.760.000,-Ft

C./ ZÖLDTERÜLETEK FEJLESZTÉSE ÉS FENNTARTÁSA
BERUHÁZÁSOK
¾ Kner tér kialakítása 2001 – 2005.
A mintegy 2500 m2-es terület – a térhez szorosan kapcsolódó közterületekkel együtt – a városközponti
zöldterületéhez illeszkedik, de a Fő úttól távolabb, az átmenő járműforgalomtól kevésbé zavart részen
helyezkedik el, amely kedvező adottság volt egy pihenőtér kialakítására.
A fejlesztés során megvalósult az északi térfalat alkotó lábazatos kovácsoltvas kerítés, összesen mintegy 760 m2
burkolt felület. A közkert fő attrakcióját képező Kner emlékmű a város távolabbi, forgalmas kereszteződéséből
áthelyezésre került a központi pihenőrészre, melyet 1982-ben a Nyomda alapításának 100. évfordulóján avattak
fel. A meglévő és a súlyponti helyet elfoglaló emlékmű ellenpontozásaként készült „A Tudás kútja” elnevezésű
csobogó, amely eszmei tartalmában szintén utal a kneri örökségre. A Kner emlékművet körülölelve a pihenőrész
lezárásaként egyedi gyártású faárnyékoló szerkezet készült. A tér díszvilágítása is általános igényként merül fel
napjainkban egy új park, közkert létrehozása során. A tér díszvilágításával megnöveltük a közkert használati
értékét, meghosszabbítottuk a 'biztonságosan’ látogatható időtartamot. Az elektromos hálózat kiépítésével
lehetőség nyílt a Kner emlékmű díszvilágítására is, amely az esti órákban kiemeli az alkotást.
¾ Új játszóterek építése 2004 – 2005.
A 2004-2005. évben az önkormányzat összesen 4 új, fajátékokkal berendezett játszóteret hozott létre a
forgalmasabb közterületeken, a meglévő játszótereken. A célterületeken a Bankó Kft. által gyártott, minőségi
tanúsítvánnyal rendelkező játékokat telepítettük le.
Az új játékeszközök elsősorban a 3-5 és a 6-14 éves korosztály számára nyújtanak játéklehetőséget, amelyek
általában a gyerekek által legjobban kedvelt elemeket tartalmazzák. A játékok alá szükséges ütéscsillapító réteget
eddig minden esetben homok képezte, amelyet felezett, hántolatlan akác rönkfával határoltunk. Központi szervek
által kiírt pályázatokon játszótérépítésre eddig nem nyertünk támogatást.
¾ Zöldterületek fásítása őshonos fafajokkal 2004 – 2005.
A pályázat keretében elsődlegesen a kétsávos gyűjtőutak melletti fasorok kialakítását, a nagyfokú zaj-és
porterheléssel érintett területek fásítását valamint a rövid élettartamú fákkal beültetett vagy legkevésbé fásított
területek rendezését, főként a játszóterek fásítását kívánta megvalósítani az önkormányzat. A program
támogatásával 2005. évben 575 db sor-és parkfát ültettünk városunk közterületeire. Ezek a fák a hazai
lomberdeinkben is megtalálható fafajokhoz és azokból nemesített fajtákhoz tartoznak. A telepítések fafajainak
összeállításánál elsődleges szempont volt, hogy a zárt lehatárolást képező állományokat többnyire gyors
növekedésű fajok alkossák, s elszórtan egy-egy lassabb növekedésű, értékes, hosszú élettartamú fa is felnőjön
az állományban.

59

¾ Téli díszvilágítás 2005 – 2006.
A 2005. évi köztéri téli díszvilágítás megvalósítása keretében mind a gyomai, mind az endrődi városrész
központjában 10-10 db közvilágítási oszlop és a „városi karácsonyfák” díszítésére, valamint egy közút felett
átfeszített fénymotívum és a Polgármesteri Hivatal bejáratához szükséges fénydíszek beszerzésére, fel-és
leszerelésére került sor.
¾ Helyi védettség alatt álló idős tölgyfa gallyazása, vázágainak összeköttetése
A Liget Fürdőben a gépház mellett álló, mintegy 150 éves kocsányos tölgy gallyazását tapasztalt szakemberek
útmutatása alapján végeztettük el, megtartva a fajra jellemző és szépen kifejlett boltozatos koronaformát.
Az idős fa kérgén furatok láthatók, melyek cincérjáratokra utalnak. Leginkább a törzs alsó, talaj közeli részén és
a déli fekvésű vázágán jellemzőek ezeknek a növényevőknek a járatai. A cincérjáratok mélysége
szemrevételezéssel nem mérhető fel, nem lehet tudni, hogy a hosszanti járatokból hány fejeződik be a kéreg alatt
közvetlen és hány húzódik a fa belsejében. A tölgyfa törzse ~1,20 méter magasságban háromfele elágazik.
A tölgy vázágait a COBRA fakötözési rendszerrel erősítették meg statikailag a Garden Kft. szakemberei.
¾ Túraútvonal élőhely bemutató tábláinak elkészíttetése 2003
A Hármas-Körös hullámterében a Körös-Maros Nemzeti Park területén húzódó, mintegy 26 km-es túraútvonal
élőhely típusait 6 db 70x100 cm-es nagyságú tábla mutatja be a látogatóknak, a következők szerint:
Tájalakulás a Hármas-Körös vidékén; A folyó élete – Az éltető folyó; Képek a galériaerdőből
A holtágak, kubikok csendje; A mocsárrétek élővilága; A száraz gyepek növényvilága
Fejlesztés (forrásösszetétel)
1. Kner tér kial.
2. játszóterek kialakítása
3. zöldterületek fásítása
4. téli díszvilágítás
5. védett tölgy kezelése
6. túraút élőhely bemutató táblái

Saját forrás
(Ft)
16 183 909
3 151 200
2 111 231
1 845 180
201 250
112 500

Támogatás
(Ft)
22 705 170
2 301 655
2 087 236
0
0
112 500

%
58
42
49,7
0
0
50

Összes bruttó költség
(Ft)
38 889 079
5 452 855
4 198 467
1 845 180
201 250
225 000

RENDSZERES, ZÖLDFELÜLET-FENNTARTÁSSAL ÉS -FEJLESZTÉSSEL KAPCSOLATOS FELADATOK
¾

Egy- és kétnyári virágágyak tervezése, a palánták beszerzése, virágedények kihelyezése 2001.

A közterületi virágágyak sikeres kiültetéséhez, fenntartásához a virágokat termelő és szállító cég kertészeinek, a
Gyomaszolg Kft. kertészeti részlegében és a közmunkaprogramban dolgozók összehangolt munkája szükséges.
Az egy- és kétnyári virágpalánták beszerzése évente bruttó 1 540 E –1 840 E Ft kiadást jelent.
Településünk először 1996-ban, majd néhány év kihagyás után 2002-ben vett részt ismét a rangos „Virágos
Magyarországért” környezetszépítő versenyen, és azóta minden évben jelentkezünk a megmérettetésre. A helyi
lakosokat 2006. évtől kezdve A tisztább és ápoltabb Gyomaendrődért c. környezetszépítési verseny
meghirdetésével ösztönözzük a környezetük folyamatos gondozására, fejlesztésére.
¾ Belterületi növényvédelem 2003. évtől
A belterületi fasoraink ápolási feladatai közé tartozik a növényvédelmi kezelés is, amelynek elvégzése nagyon
fontos a fiatal fák fejlődéséhez, az egészséges lombozat kialakításához. A kiemelt jelentőségű fasoraink fokozott
gondozásához növényvédelmükre is nagyobb figyelmet kell fordítanunk, csak így érhetjük el, hogy néhány év
múlva már szépen kifejlett növényállomány legyen a közterületeinken, amely betölti többek között árnyékoló,
pormegkötő szerepét. Jelenleg 1085 db közterületi fa rendszeres permetezését végeztetjük el levéltetvek,
aknázómoly, csúcsszáradás, tűzelhalás ellen.
¾ Fasorok pótlásához, kisebb környezetrendezésekhez szükséges növényanyag tervezése, beszerzése
2003-2005 évben összesen bruttó 1 697 E Ft (a beruházások költségei nem szerepelnek benne!) értékű fát és
cserjét ültettünk el a belterületi közterületeken és intézménykertekben.
Az intézmények fejlesztése során a belső udvaron lévő és a közterületi növények ifjítása, sajnos sok esetben
cseréje szükséges. A környezetrendezések nem képezik az építési engedélyezési tervek részét, és a kertészeti
munkák költségei a pályázatra benyújtott beruházási összegen felül jelentkeznek. Az építmények közvetlen
környezetében telepítendő növények beszerzését a parkfenntartásra elkülönített keretből biztosítja az
önkormányzat.
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¾ Erzsébet Liget és Népliget faállományának fenntartása és a ligetek rekonstrukciója
Az önkormányzat az elmúlt 4 év alatt elvégezte az Erzsébet Liget és a Népliget rendbetételére vonatkozó
komplex tervezési munkákat, és megkezdte a munkák elvégzését, amely várhatóan egy hosszú folyamat lesz. A
munkarészek - mindkét liget esetében – a következő:
1. Geodéziai állapotfelvétel, amely tartalmazza a liget fáinak, terepalakulásainak, tereptárgyainak pontos
helyét — az Erzsébet liget esetében elkészült;
2. Növények felvételezése, amely a geodéziai térkép alapján fajok vonatkozásában azonosítja az
egyedeket, fizikai és fiziológiai állapotukat minősíti — minkét liget esetében elkészült;
3. A város közvéleményével is egyeztetetten kertépítészeti terv elkészítése, amelyben esetleg ütemekre
bontva a liget járdákkal, sétányokkal való feltárása, egyes funkcionális részegységek (pl. játszótér, miniarborétum, szobrok és térplasztikák elhelyezése, stb.) szerepelnek — az Erzsébet liget esetében ~
folyamatban van;
4. A 2. és 3. pontban foglaltak összevetése alapján növénykiültetési és kivágási terv elkészítése —
részleteiben folyamatban van mindkét ligetre vonatkozóan;
5. A holtág parti rész rendezése, amely a holtág vízminőségével, stabil partfal építésével összefüggésben
részben vízügyi feladat is, ahol vízügyi tervező felkérése szükséges.
Erzsébet Liget
2003-ban az Erzsébet ligetben a fák egészségi állapota alapján összesen 36 db száraz, nagymértékben korhadt
vagy ferde fa került feljegyzésre, amelyek becsült törzsátmérője, 15-70 cm közötti érték volt. A helyi védettségű
területekről történő fakivágást államigazgatási eljárás keretében engedélyezte az elsőfokú természetvédelmi
hatóság. A Képviselő-testület a 329/2003. (XII. 18.) KT sz. határozat alapján a fakivágással a Gyomaszolg Ipari
Park Kft.-t bízta meg, és egyben hozzájárult ahhoz, hogy a kivágott faanyaggal a cég rendelkezzen. A fakivágási
munkák 2004. tavaszán kezdődtek el, az engedély kézhez vételét és a ’kedvező’ időjárás beálltát követően. A
nagymértékű tisztítást többen rosszallóan nézték, s felháborodásuknak hangot is adtak a város honlapjának
fórumán keresztül.
2005-ben elkészült a liget korábbi pihenőrészén a 15 m x 20 m-es térburkolat, amely a városi rendezvények
színhelye lett az idegenforgalmi szezonban, és amelyen rossz idő esetén is megtarthatók a programok. 2005.
tavaszán 40 db, faiskolában előnevelt díszfát ültettünk el a liget területén, a faállomány diverzitásának
megőrzése érdekében. Ezt követően júniusban az elismert természetvédelmi szakembert, Szelekovszky Lászlót
felkértük a város két legnagyobb zöldterületének, a Népliget és az Erzsébet liget faállományának jelenlegi
állapotfelmérésére, az állomány faji diverzitásának megőrzésére irányuló tevékenységek megfogalmazására,
valamint az egy éven belül kivágandó fák kijelölésére. Mindezt azzal a szándékkal tettük, hogy – a 2004. év
tapasztalataiból kiindulva – a lakossággal, civil szervezetekkel elkerüljük a fakivágásokból adódó konfliktusokat,
és az önkormányzat számára jogszabály által előírt természetvédelmi fenntartási tervet a területet és a helyi
természeti értékeket jól ismerő szakértő véleménye alapján dolgozzuk ki.
A fafajok változatosságának megtartása érdekében további fákat szükséges elültetni a következő fafajokból:
tiszafa, feketefenyő, feketedió, vöröstölgy, piramis tölgy, vadkörte, vasfa, kaukázusi szárnyasdió.
Népliget
A Népliget faállományában hasonlóképpen találhatunk őshonos és ezóta fafajokat is, fő állományalkotó a
kocsányos tölgy és a magas kőris. A mezei juhar itt sokkal kisebb arányban van jelen, mint a gyomai részen. A
két legfőbb probléma az állományban:
1. az idős és egyben legértékesebb fák lombkoronájában nagyon sok száraz ág rejtőzik, amelyet
folyamatosan le kell metszeni, a metszfelületet pedig sebkezelővel bevonni;
2. a helyenként sűrű, fiatal állományban szelektálást kell végezni az egyedek között, mert a nem elegendő
növekedési tér miatt elnyomják egymást, nem tud kifejlődni a koronájuk.
A Népligetben fő célként tűzte ki a testület a kissé elöregedett faállomány felújítását, megifjítását, amelynek
becsülhető legrövidebb időtartama 8 év. A kivágásra kijelölt fák – összesen 56 db – a ligetben szórtan
helyezkednek el, kivágásukat leromlott egészségi állapotuk vagy a körülöttük lévő értékesebb fák életterének
biztosítása érdekében van szükség.
Azonban a liget területén a fafajok változatosságának megtartása érdekében itt is további fákat szükséges
elültetni a következő fafajokból: liliomfa, vasfa, csertölgy, fekete fenyő.
¾

A „kisegítő mezőgazdasági szolgáltatások” szakfeladat és a fejlesztési beruházások éves
költségvetésének tervezése

A tárgyi időszakot tekintve a kisegítő mezőgazdasági szolgáltatások dologi kiadásai tervezése és teljesítése az
alábbiak szerint alakult:
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Év
2003
2004
2005
2006

Er. Tervezet / módosítás, bruttó ezer Ft
26 142 E / 26 142 E
26 700 E / 26 700 E
28 414 E / 28 414 E
30 846 E

Teljesítés, bruttó ezer Ft megjegyzés
22 464 E
85,9 % telj.
24 353 E
91,2 % telj.
27 555 E
97% telj.
9 214 E
május 31-ig történt teljesítés: 29,9% telj.

¾ HATÓSÁGI FELADATOK
 Fakivágási kérelmek elbírálása, engedélyezés
 Növényvédelmi kötelezések előkészítése (2003. évi tűzelhalás fertőzés)
 Természeti területek és értékek helyi védetté nyilvánításával kapcsolatos, elsőfokú eljárások
ügyintézése
 Helyi védettségű természeti területek nyilvántartásával, kezelésével kapcsolatos munka
 Zöldfelületi nyilvántartás, adatfeldolgozás, adatszolgáltatás
 A lakosság és a képviselő-testület folyamatos tájékoztatása, döntéseinek előkészítése a
zöldfelületekkel kapcsolatos ügyekben
 Az alábbi önkormányzati rendeletek előkészítése:
o 33/2003. (XII. 29.) KT rendelet a fák védelméről, valamint a helyi jelentőségű
természeti területek és értékek védetté nyilvánításáról
o 19/2004. (VI. 29.) KT rendelet a közterületek használatának rendjéről és
köztisztaságról
o .../ 2006. (…….) KT rendelet a hirdetőberendezések és hirdetmények
elhelyezéséről
D./ SZÚNYOGGYÉRÍTÉS
Előzmények:
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának kezdeményezésére 1999-ben jött létre az első laza társulás a
szúnyoggyérítések hatékonyabbá tételére. A cél egyértelműen az volt, hogy a Körös-völgyi önkormányzatok
közel azonos időben, minél nagyobb összefüggő területen végezzék el a szúnyoggyérítéseket, mert az un.
Regionális gyérítés hatékonysága lényegesebben nagyobb, nem területre szól, hogy állami támogatás elnyerésére
is nagyobb biztonsággal lehet pályázni, mint külön-külön önkormányzatonként. Az első laza társulást
vállalkozási szerződés formájában Szarvas, Békésszentandrás, Gyomaendrőd, Körösladány, Köröstarcsa,
Mezőtúr, Öcsöd, Kunszentmárton önkormányzata, valamint az RSZ-COOP ill.ROVÉRT Kft kötötte még 1999ben. A Körös-völgyi Települések Regionális Szervezete a 2002 évi, 16 tagtelepülésként magába foglaló
megállapodás keretében 33 millió Ft vissza nem térítendő támogatást nyert a szúnyoggyérítés lebonyolításában
közbeszerzési eljárás keretében lett kiválasztva a szúnyoggyérítést végző RSZ-COOP Kft.
A Társulás 2003. évben az előbbiekben említett változatban kondíciókkal 36,2 millió Ft-t nyert a térségi
szúnyoggyérítés lebonyolítására, közbeszerzési eljárás keretében kiválasztott vállalkozó ismét az RSZ-COOP
Kft. lett.
A Társulás a 2004. – 2006. évi szúnyoggyérítéseket a közbeszerzési eljárásban 3 évre kiválasztott SZEMP-AIR
Légiszolgáltató Kft-re bízta.
A 2004. évre a Társulás a Magyar Turizmus Rt-vel kötött megállapodás érdekében 26 millió Ft-ot nyert
szúnyoggyérítés térségi lebonyolítására.
A 2005. évben szúnyoggyérítésre pályázatot a Dél - Alföldi –Regionális Fejlesztési Tanácshoz lehetett beadni, a
pályázaton a Társulás 14,5 millió Ft-ot nyert, mely összeget még a mai napig sem kaptunk meg, jól lehet, a
polgármesteri hivatal az elszámolásokat a tagtelepülések felé a 2005. éviben már úgy számolta el, mintha már a
támogatást konkréten megkaptunk volna.
Jelen pillanatban a kezelendő területnagyságok a következők:
Biológiai kezelések (ha) Össz.
Kémiai kezelések (ha)
Önkormányzat
Össz.
neve
(ha)
(ha)
Légi
Földi
Légi
Földi
Békés
0
10,5
10,5
690
460
Békéscsaba
0
20
20
1000
200
B.szentandrás
296
0
296
234
150
Doboz
0
4,8
4,8
200
50
Csárdaszállás
0
6,5
6,5
73
73
62

1150
1200
384
250
146

Dévaványa
Ecsegfalva
Gyomaendrőd
Gyula
Köröstarcsa
Lakitelek
Mezőtúr
Mezőberény
Orosháza
Sarkad
Szarvas
Összesen

0
0
282
396
33
52
162
35
70
14
236
1576

4
4,5
11
38
4
0
26
0
0
13
0
142,3

4
4,5
293
434
37
52
188
35
50
27
236
1698,3

300
170
620
927
130
430
500
550
1100
420
430
7774

300
150
410
620
50
90
713
300
100
200
230
4096

600
320
1030
1547
180
520
1213
850
1200
620
660
11870

A teljes szezonra három biológiai és öt kémiai kezelést tervezünk.
A 2006. évi kivitelezési költségek a következők:
- légi, földi biológiai
0 Ft/ha
- légi kémiai
bruttó 1752 Ft/ha
- földi kémiai
bruttó 533 Ft/ha
Az idei évben a Magyar Turizmus Rt-hez adtunk be pályázatot a szúnyoggyérítés finanszírozásához, amely már
értesített bennünket, hogy a Társulás az idei évre 5 millió Ft vissza nem térítendő támogatást nyert.
E./ TEMETKEZÉSI SZOLGÁLTATÁS
Előzmények:
A Gyomaszolg Ipari Park Kft. (továbbiakban üzemeltető) pályázat útján 1992. március 01-től nyerte el a
temetkezési szolgáltatási és a temetők üzemeltetési feladatait, mint a települési önkormányzat által kötelezően
ellátandó feladatot a 4/1992. (I.21.) KT számú határozat alapján. Az üzemeltető valamint jogelődje 1984 óta
végezte a temetők üzemeltetését és a sírásási munkákat. E részfeladat ellátását nem lehetet rentábilisan végezni,
ezért sok gondot okozott az önkormányzat valamint az üzemetető számára. A teljes körű szolgáltatás ezzel a
gondokat megoldotta.
Az üzemeltető a temetkezési szolgáltatást, a temetők üzemeltetését az 1999. Évi XLIII. tv. végrehajtásra kiadott
145/1999. (X.1.) Korm. sz. rendelet, valamint a 26/2000 (XII.2.) KT. sz. rendelet alapján végzi.
Üzemeltetési feladatok: a 3750 hrsz-ú 6 ha 3046 m2 területű gyomai, valamint az 5168/7 hrsz-ú 6 ha 5906 m2
területű endrődi köztemetőben.
- temetők tisztántartása (kaszálás, utak és ravatalozók tisztántartása
- szemétszállítás
- gondnoki feladatok ellátása
- nyitvatartási idő biztosítás
Temetkezési szolgáltatás
- halott szállítás
- teljes körű ügyintézés
- halotti kellékek forgalmazása
- halottak nyilvántartása
- sírásás, hantolás
E tevékenységek végzéséhez szükséges eszköz és személyi állománnyal az üzemeltető rendelkezik.
Eszközállomány:
- 2 db önjáró fűnyíró
- 1 db bozótvágó
- 6 db 5 m3-es konténer szemétszállításhoz
- temetkezési szolgáltatás
Az üzemeltető a temetkezési szolgáltatás ellátásához saját kivitelezésben létesített irodát, raktárat, bemutató
termet. A szállításhoz szükséges UAZ típusú terepjárót Mazda típusú gépkocsira cserélte.
A ravatalozás, búcsúztatás helyének biztosítására két db ravatalozó áll rendelkezésre, melyek állapota megfelel,
de folyamatos karbantartást igényel. Az 1999-es évben mindkét épület új tetőszigetelést, illetve bádogozást
kapott. Az endrődi ravatalozó külső vakolat javítása is megtörtént.
Elvégzett munkák:
Endrődi ravatalozó:
- boncterem felújítása (pályázat lett beadva finanszírozásra 8 MFT értékre a vis maior kerethez)
- belső burkolatok cseréje
- nyílászárók cseréje
Gyomai ravatalozó teljes felújítása megtörtént
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Berendezések:
- Mindkét ravatalozó hűtői (2-2 db) több mint húsz évesek, elhasználódott állapotban vannak
- Mindkét ravatalozóba új párnázott székek lettek rendszeresítve.
- Drapériák, díszítések megfelelőek
Úthálózat
A fő közlekedési utak szilárd burkolatának javítását az üzemeltető folyamatosan végzi. Az elmúlt ciklusban az
üzemeltető mintegy 100 m2 szilárd burkolatú utat épített.
Vízhálózat
Vízvételezési lehetőség 100 m-en belül mindenütt adott köszönhetően a kb. 200 fm hálózat bővítésnek
Csapadékvíz elvezetése
Megoldott mindkét temetőben
Terület
A gyomai temető várhatóan 2007-ben betelik. A további temetés biztosítása érdekében a 2001 évben az
önkormányzat a jelenlegi temető mellett vásárolt egy szántó művelési ágú ingatlant melynek helyrajzi száma
3748, területe 3 ha 2857 m2.
Az endrődi területen a betemetés mintegy 63 %-os.
Személyi feltételek
A személyi feltételek (5 fő teljes és 1 fő részmunkaidős) az érvényben lévő jogszabályoknak megfelelően
biztosítottak.
A jogszabályoknak megfelelően a személyzet megszerezte az elmúlt 4 évben az előírt szakképesítést.
Árképzés
A temetkezési szolgáltatás árát egyedi kalkuláció alapján a Képviselő-testület hagyja jóvá a 2006. év
vonatkozásában.
Az árak minden év decemberében felülvizsgálatra kerülnek. Ennek alapján kerül meghatározásra a következő évi
szolgáltatás árai.
Összegzés
Az elmúlt 4 év alatt a szolgáltatás színvonalára jelentősebb reklamáció, vagy negatív visszajelzés nem érkezett
Az ellenőrzésre jogosult szakhatóságok hiányosságokat nem tapasztaltak.
Mindezek alapján kijelenthető, hogy az üzemeltető a temetkezési szolgáltatást, valamint a temetők üzemeltetését
megfelelő színvonalon végzi.
F./ GYEPMESTERI TELEP
A gyepmesteri telep 2006 évben teljes felújításra kerül. 1 db nagyméretű mérleg vásárlása (0,5 t) folyamatban
van. A gondnoki lakás felújítása folyamatban van, illetve kialakításra került a 4 boxos kutyakenel, 1.280.000,Ft értékben. Gyomaendrőd Város belterületén a kóbor ebek befogását gyepmesteri telepre történő beszállítását a
mezőőri szolgálat végzi. A befogott ebek továbbtartásáról max 14 napig, a ki nem váltott ebek kiirtásáról a
Gyomaszolg Ipari Park Kft. gondoskodik.
A Kft. köteles a telepet gazdaságosan üzemeltetni, a lakossági igényeket folyamatosan kielégíteni, valamint a
folyamatos karbantartásról is köteles gondoskodni; mindezekről évente be kell számolnia a Képviselőtestületnek.
2006 óta a beszállítási díj egyéni és társas vállalkozások részére 70 Ft/kg + ÁFA, míg a lakosság részére 30 Ft/kg
+ ÁFA a Képviselő-testület rendeletének értelmében. A nagy létszámú állattartó telepek tulajdonosai kötelesek a
gyepmesteri telepre szállítani az állati hulladékot. Ártalmatlanná tétel: az Állati Fehérje Takarmányokat Előállító
Vállalat gondoskodik a gyepmesteri telepről való rendszeres elszállításról.
G./ HELYI KÖZLEKEDÉS
Gyomaendrőd Város Önkormányzata 2000-ben hirdette meg a helyi tömegközlekedés szervezésére vonatkozó
koncessziós jogot. A meghirdetett koncesszió alapján a pályázat nyertese jogosult volt Gyomaendrőd
közigazgatási területén a helyi tömegközlekedés autóbusszal történő szervezésére. A pályázat nyertese
önkormányzati támogatást nem igényelt, vállalta havi 100,000 Ft összegű koncessziós díj megfizetését. A
koncessziós jogot az eljárás eredményeként 2001. január 1-től kezdődően 15 évre ruházta át az önkormányzat. A
fenti eljárás eredményeként végezte az autóbusz közlekedés szervezését az Alföldi Közlekedési Kft.
A koncessziós díj megfizetését és az önkormányzati támogatás mentességet a cég olyan formában tudta
biztosítani, hogy a településen értékesített kedvezményes bérletek száma magas volt. A magas bérlet szám
értékesítésben közvetett szerepe volt a szociális alapon megállapított önkormányzati támogatásnak is. Az APEH
által végzett vizsgálat jelentős összegű fogyasztói árkiegészítés visszafizetésére kötelezte az Alföldi Közlekedési
Kft-t, melynek eredménye, hogy a társaság tönkrement, és nem volt képes biztosítani Gyomaendrőd
közigazgatási területén a közlekedést.
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A Képviselő-testület döntése értelmében felbontásra került a koncessziós szerződés, egyeztetésre került egy
csökkentett menetrend, és meghatározásra kerültek a járat pár számok. Döntés született továbbá arról, hogy a
helyi tömegközlekedés biztosítása érdekében ismételten pályázatot kell kiírni. Az átmeneti időszakra az
önkormányzat szerződést kötött az újonnan megalakított Domuszbusz Közlekedési Kft.-vel, aki a pályázati
eljárás lezárásáig, de legkésőbb 2007. április 1.-ig végzi a helyi járatú autóbusz közlekedést.
A tevékenység azonban önkormányzati támogatás nélkül a továbbiakban nem tartható fenn. A pénzeszköz átadás
forrás összege az alábbiakból tevődik össze: állami normatívából 658.685 Ft/hó, míg az önkormányzat saját
bevételei közül 656.165 Ft/ hó összeggel egészíti ki.
Az átmeneti időszakban megállapított menetrend a következő:
- nyári menetrend:
9 járat pár
- őszi-tavaszi menetrend: 11 járat pár
- téli menetrend:
13 járat pár
Az elkövetkezendő időszak feladatai közé tartozik tehát a helyi járatú autóbusz közlekedés rendezése.
Közszolgáltatási és bérleti szerződések
Az önkormányzat tulajdonát képező vagyon kezelését és üzemeltetését különböző cégek végzik.
Ezek a következők:
- Önkormányzati víziközmű vagyon (ivóvíz és szennyvíz létesítmények):
Békés Megyei Vízművek Rt.
- Önkormányzati közvilágítási hálózat:
E-ON Titász Rt.
- Önkormányzati gázelosztó hálózat (22 db vezetékszakasz):
Délalföldi Gázszolgáltató Rt.
- Önkormányzati közúthálózat:
Gyomaszolg Ipari Park Kft.
- Települési szilárd hulladék gyűjtése:
Gyomaközszolg Kft.
- Települési folyékony hulladék gyűjtése:
Gyomaközszolg Kft.
- Szelektív hulladék gyűjtése:
Gyomaközszolg Kft.
- Regionális Hulladékkezelő Mű :
Remondis Kft.
- Önkormányzati bérlakások:
Gyomaszolg Ipari Park Kft.
- Liget Fürdő:
Liget Fürdő Kft.
- Holtágak halászati joga:
Kőrösi Halászati Szövetkezet
- Városi Sportcsarnok:
Gyomagyöngye Kft.
- Ifjúsági és Sporttábor:
Gyomagyöngye Kft.
- Katona József Művelődési Központ:
Megyeriné Csapó Ildikó
- Közösségi Ház:
Templárius Alapítvány
Közbeszerzési eljárások bonyolítása
Az elmúlt 4 évben a közbeszerzési eljárások bonyolításában és a szabályozást jelentő jogszabályokban jelentős
változások történtek. Ennek következtében hivatalunk is Közbeszerzési Szabályzatot készített, melyben
meghatározta az eljárások menetét. A lebonyolított eljárásokban minden alkalommal a közbeszerzés tárgyának
megfelelő Előkészítő és Bíráló Bizottság alakult meg. A döntéseket értékhatártól függően a bizottság, vagy a
testület hozta. Önkormányzatunk az elmúlt időszakban 1 közösségi, közel 15 nemzeti és számos egyszerű
közbeszerzési eljárást bonyolított le.
A bizottságok munkáját fémjelzi, hogy csupán egy alkalommal fordultak az ajánlattevők a Közbeszerzési
Döntőbizottsághoz, és ebben az esetben is az önkormányzat javára döntöttek. A többi esetben jogorvoslati eljárás
nem indult.
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II. HUMÁNPOLITIKAI OSZTÁLY TEVÉKENYSÉGE
A Humánpolitikai Osztály szervezeti felépítése 2002. óta nem változott, viszont az osztály dolgozóinak
személyében több változás történt, nyugdíjazás, gyermekszülés és hivatalon belüli létszám átcsoportosítás miatt,
jelenleg 9 fő az aktív dolgozó, ketten gyermekgondozási szabadságon vannak.
Iskolázottság tekintetében pozitív változás történt:
5 fő felsőfokú végzettséggel rendelkezik, és közülük egy személy másoddiplomájának megszerzése
érdekében jelenleg főiskolai tanulmányokat folytat.
1 fő 2006. januárjában államvizsgázott az Államigazgatási Főiskolán, 1 fő 2006. júniusában a Tessedik
Sámuel Főiskolán, de diplomájukat csak a nyelvvizsga sikeres letétele után kapják meg.
1 fő másod éves főiskolai tanulmányait fejezte be, a 2005/2006-os tanév végével.
1 fő középiskolai végzettségű, de ebben az évben benyújtotta főiskolai, felvételi papírjait.
(A GYED-en lévő kolleganők közül az egyik egyetemre jár, és harmadik diplomáját szerzi, a másik
most jelentkezett felsőoktatási intézménybe.)
Mint már említettem, az osztályon belül változatlanul három szervezeti egység különül el:
a) Intézmény-felügyeleti Iroda,
b) Gyámhivatal,
c) Szociális Iroda.
A./ INTÉZMÉNY-FELÜGYELETI IRODA
Az ügyrendben meghatározott feladatkör:
- Oktatási törvényből adódó II. fokú feladatok
- Közreműködik a tankötelezettség teljesítésével kapcsolatos feladatok ellátásában
- Biztosítja a fogyatékos tanulók iskolai ellátását
- Közreműködik a középfokú oktatási intézmények képzési profiljának meghatározásában
- Koordinálja a sport feladatokat, a gyermek- és ifjúsági korosztály szabadidős tevékenységét
- Ellátja a művelődési célú alapítványokkal, kiadványokkal kapcsolatos feladatokat
- Megszervezi a pedagógiai és közművelődési szolgáltatás rendszerét
- Elősegíti az egészségügyi intézmények együttműködését a biztonságos ellátás érdekében
- Közreműködik az egészségügyi intézmények fejlesztésében
- Biztosítja a szakmai követelményeket az idősek intézményi ellátásában
- Ifjúságvédelmi feladatok koordinálása
- Civil szervezetek nyilvántartása, önkormányzati támogatásuk pályázat útján történő
bonyolítása
- Előkészíti illetve elkészíti a szociális ellátást biztosító intézmények működési engedélyét
Az elmúlt négy év is az önkormányzati intézményrendszer átalakulásának jegyében telt el.
2002. júliusában az önkormányzat intézményei a feladatellátás szerinti csoportosításban:
Közoktatási intézmények:
- Rózsahegyi Kálmán Általános Iskola és Diákotthon Gye., Népliget u. 2.
- Kis Bálint Általános Iskola és Óvoda Gye., Fő út 181.
- Kner Imre Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium Gye., Hősök út 43.
- Városi Zene- és Művészeti Iskola Gye., Rákóczi u. 17.
- Városi Családsegítő Központ Gye., Fő út 2. (többcélú intézmény,)
Közművelődési intézmények:
- Városi Könyvtár Gye., Kossuth u .50.
Szociális intézmények:
- Városi Gondozási Központ Gye., Mirhóháti u. 3-5.
Egészségügyi intézmény:
- Városi Egészségügyi Intézmény Gye., Hősök u. 57.
Sport és szabadidő intézményei:
- Liget Fürdő Gyomaendrőd Erzsébet liget
Összesen 9 önkormányzati intézmény
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Megállapodás alapján önkormányzati feladatellátásban résztvevő egyéni vállalkozások, szervezetek:
Óvodai feladatellátás
Intézmény neve
Kossuth Úti Óvoda
Vásártéri Óvoda
Napsugár Óvodák
Selyem Úti Óvoda
Blaha Úti Óvoda
Tulipános Óvoda

Székhelye
Fenntartó
Kossuth út 7.
Dr. Csoma Antal Gáborné
Vásártéri ltp.
Lázárné Varjú Judit
Fő út 85.
Szmola Magdolna
Selyem út 101.
Szabó Istvánné
Blaha út 8.
Bárdi Zoltánné
Polyákhalmi út 1. Giricz Ilona

Közokt. megállapodás időtartama
1999. 08. 01.-től 2004. 08. 01.-ig
1999. 07. 01-től 2004. 07. 01.-ig
1999. 08. 01.-től 2004. 08. 01.-ig
1999. 08. 01.-től 2004. 08. 01.-ig
1999. 08. 01.-től 2004. 08. 01.-ig
1999. 08. 01.-től 2004. 08. 01.-ig

Közművelődési feladatellátás
Katona József Városi Művelődési Központot közművelődési megállapodás keretében Megyeriné Csapó Ildikó
egyéni vállalkozó működteti 1998. február 01. napjától 2004. január 31-ig.
Sport és szabadidős feladatellátás
Városi Sportcsarnokot (korábban részben önálló önkormányzati intézmény) 2000. február 1.-től öt évre 2005.
február 28.-ig az önkormányzat a Sporttrió Kft.-nek üzemeltetésre átadta.
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Önkormányzati intézmények 2006. júliusi állapot szerint
Összesen 8 önkormányzati intézmény.
A ciklus idején az önkormányzati intézmények száma eggyel csökkent. A csökkenés oka a Liget Fürdő
önkormányzati intézmény gazdasági társasággá alakult át 2003. július 01. napjával Liget Fürdő Szolgáltató KFT.
néven.. Az egyes intézményekben az elmúlt négy év során számos változás történt melyet a következőkben
részletezünk.
Intézmény neve

Alapító okirat,
működési engedély
száma

Székhelye

Közoktatási intézmények
Rózsahegyi Kálmán Kistérségi Népliget út 2.
Általános Iskola

Kis Bálint Általános Iskola

Gyomaendrőd
175/2005. (VII. 14.)
KT számú határozata,
Csárdaszállás
54/2005. (VII. 18.) KT
számú
határozata,
Hunya 67/2005. (VII.
12.)
KT
számú
határozata
288/1999. (X. 28.)
KT. hat.
19/1988. (I. 29.) KT.
hat
290/1999. (X. 28.)
KT. hat

Fő út 181.

Kner
Imre
Gimnázium, Hősök út 43.
Szakközépiskola és Kollégium
Városi Zene- és Művészeti Iskola Kisréti út 27.

Intézményvezető

Megbízás
kezdete

Farkas Zoltánné

2003. 08.16.

Fülöp Istvánné

1998 09 01.

Dr. Kovács Béla

1990. 08 01.

Holubné Hunya Anikó

2000. 01 05.

Közművelődési intézmény
Városi Könyvtár

Kossuth út 50.

22/1998. (I: 29) KT. Hajdú László **
hat.

1997. 12. 01.

Szociális intézmények
Városi Gondozási Központ

Mirhóháti út 3-5.

1999. 12. 17.

Városi Családsegítő Központ

Fő út 2.

389/1998. (XII. 15.) Gellai Józsefné
KT. hat.
10/1998. (I. 29.) KT. Czikkely Erika
hat.

Egészségügyi intézmény
Városi Egészségügyi Intézmény

Hősök út 57.

175/1999. (VI. 24.) Dr. Gedei Margit
KT. hat.

1996. 01. 01.
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2000. 09. 01.

Az önkormányzati intézményhálózatban bekövetkezett változások részletezése
Közoktatási intézmények
Az óvodai feladat ellátása 1999. július 1.-től a Vásártéri Óvoda, 1999. augusztus 1.-től az öregszőlői
óvoda Tulipános Óvoda néven, a Selyem úti, Blaha úti, Kossuth úti Óvodák, valamint a Szabadság úti és a Fő úti
óvoda Napsugár Óvodák néven közoktatási megállapodás keretében történik.
A 2002. évi LXII. törvény A Magyar Köztársaság 2003. évi Költségvetéséről 28. § (1) b) pontja alapján
a közoktatási feladatokat ellátó egyéni vállalkozók az állami normatív támogatás 30 %-ának megfelelő
támogatásban részesülhetnek. Az e törvény 111. §-a továbbá úgy rendelkezik, hogy "A képzésben 2003-2004.
tanévtől belépők tekintetében a 28. § (1) bekezdés b) pontjában foglalt normatíva mértékeket kell alkalmazni."
A közoktatási megállapodás keretében egyéni vállalkozók által működtetett óvodák fenntartói státuszát át kellett
alakítani, hogy működésükhöz a 100%-os normatív támogatást megigényelhessék- az egyéni vállalkozók több
lépcsőben közhasznú társaságokká alakultak át.
2003 novemberében a Képviselő-testület a Kis Bálint Általános Iskolához tartozó óvoda racionális
további működtetését tekintette át, és olyan döntést hozott, hogy a többi óvodához hasonlóan pályáztatás
keretében a nyertes pályázóval közoktatási megállapodás útján működteti tovább az óvodát. A Jókai úti Óvoda,
mint költségvetési tagintézmény megszűnt, a nyertes pályázóval, a Gyomaendrődi Margaréta Óvodai Kht.-val a
közoktatási megállapodás megkötésre került 2004. augusztus 01. napjától határozatlan időre.
2004. júliusában a közoktatási megállapodások öt évre szóló időtartama lejárt, mind az önkormányzat, mind az
óvodafenntartók áttekintették az együttműködés első öt évét. 1999-ben, az országban is egyedülállónak
mondható önkormányzati döntés így öt év távlatából megítélve sikeres volt, a közoktatási megállapodás
keretében működő óvodákban az ellátás színvonala javult. A változatlanul önkormányzati tulajdonú épületek
felújítása megtörtént jelentős önkormányzati segítséggel, de a fenntartók is sokat tettek annak érdekében, hogy
külső és belső megjelenésben megszépüljenek a város óvodái. Az óvodafenntartó közhasznú társaságokkal a
közhasznúsági szerződés megkötésre került határozatlan időre.
Az alábbi táblázat tartalmazza az óvodai feladatellátásban résztvevő közhasznú társaságok adatait:
Kht. megnevezése, címe
Szivárvány Gyermekkert KHT.
5500 Gyomaendrőd, Vásártéri ltp.
Csemetekert Óvodai Oktató KHT
Szabó Istvánné Óvodai Oktató Kht.
Gyomaendrőd, Sugár u. 53/1.
Tulipános Óvodai Oktató Kht
Gyomaendrőd Sugár 59.
Szmola Óvodai Oktató Kht.
Gyomaendrőd, Endrődi u. 28.
Gyomaendrődi
Százszorszép
Óvodai Oktató Kht
Gyomaendrőd, Áchim u. 3/1/4.
Gyomaendrődi Margaréta Óvodai
Oktató Kht

Fenntartott óvoda megnevezése,
címe
Vásártéri Óvoda
5500 Gyomaendrőd, Vásártéri ltp.
Csemetekert Óvoda
5502 Gyomaendrőd, Blaha u. 8.
Selyem úti Óvoda
5502 Gyomaendrőd, Selyem u. 101
Tulipános Óvoda
5502 Gyomaendrőd, Polyákhalmi u. 1.
Napsugár Óvodák
5500 Gyomaendrőd, Fő u. 85
Százszorszép Óvoda
5500 Gyomaendrőd, Kossuth u. 7.

Lázárné Varjú Judit
5500 Gyomaendrőd, Vásártéri ltp.
Bárdi Zoltánné
Gyomaendrőd, Micsurin u. 25.
Szabó Istvánné
Gyomaendrőd, Sugár u. 53/1.
Giricz Ilona
Gyomaendrőd Sugár 59.
Szmola Magdolna
Gyomaendrőd, Endrődi u. 28.
Dr. Csoma Antal Gáborné
Gyomaendrőd, Áchim u. 3/1/4.

Margaréta Óvoda
5500 Gyomaendrőd, Jókai u. 4

Kovács Péterné
Gyomaendrőd, Tompa u. 11.
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Óvodavezető neve

Az alábbi táblázat tartalmazza az óvodai feladatellátásban bekövetkezett változásokat:
Óvodák
Kossuth úti

Férőhely
114

2003
134

Vásártéri
Bölcsőde
Óvoda

20
74

21
70

30
80

50

25

28

Selyem úti

30
81

27
90

30
91

Blaha

90

87

Tulipános

30

Jókai

70

Napsugár
Fő úti
Szabadság úti

Gyermeklétszám
2004 2005 2006
114
114
114

2003
5

Csoportszám
2004 2005 2006
5
5
5

Alkalmazotti létszám*
2003 2004 2005 2006
11 p 9 p
10 p 10 p
5d
4d
5d
5d

32
73

2
3

2
3

2
3

2
3

4g
5p
3d

4g
6p
3d

4g
5p
3d

4g
5p
3d

25

28

1

1

1

1

30

1
3

1
3

1
3

1
3

4p
2d

4p
2d

4p
2d

81

30
81

4p
2d

80

82

83

3

3

3

3

30

32

32

34

1

2

2

2

-

-

61

79

-

-

2

3

6p
3d
5p
3d
2p
2d
-

6p
3d
6p
3d
3p
2d
-

5p
3d
6p
3d
3p
1d
4p
2d

5p
3d
6p
3d
3p
2d
5p
3d

28
75

* p= óvodapedagógus, d= dajka, g= gondozónő
Tulipános Óvodában 2006. 01. 01. naptól az engedélyezett férőhelyszám 30 főről 40 főre emelkedett.
Selyem úti óvodában 2006. 09. 01. naptól az engedélyezett férőhelyszám 81 főről 90 főre emelkedik.
A Jókai úti óvodában 2006. 07. 01. naptól az engedélyezett férőhelyszám 70 főről 82 főre emelkedett
A táblázat adataiból látható, hogy az egyes óvodákban azonos a gyermeklétszám, kivétel a Jókai úti Óvoda, mely
óvodában két nevelési év alatt az intézmény kihasználtsága elérte a közel 100 %-ot.
A következő táblázatban az állami normatíva és az önkormányzati támogatás összegének változását mutatjuk be:
Állami normatíva gyermek/év
Önkormányzati támogatás gyermek/év
2003
2004
2005
2006
2003
2004
2005
2006
Kossuth úti
182.000
189.000 199.000 199.000 50.400
59.400
62.076
67.296
Vásártéri
Bölcsőde
361.000
365.100 462.900 460.000 145.200
154.200
154.200
154.200
Óvoda
182.000
189.000 199.000 199.000 47.280
54.000
56.436
61.548
Napsugár
Fő úti
182.000
189.000 199.000 199.000 56.040
63.360
66.216
71.520
Szabadság úti
182.000
189.000 199.000 199.000 65.520
73.320
76.644
82.152
Selyem úti
182.000
189.000 199.000 199.000 52.320
59.400
62.076
67.296
Blaha
182.000
189.000 199.000 199.000 52.320
59.400
62.076
67.296
Tulipános
182.000
189.000 199.000 199.000 65.520
73.320
89.160
94.668
Jókai
189.000 199.000 199.000 59.400
62.148
67.368
A ciklus idején az óvoda épületekben elvégzett fejlesztések és felújítások
Megnevezés
2003.
2004.
2005.
felújítás
fejlesztés felújítás
fejlesztés felújítás
Kossuth úti
202.000
1.280.000
Selyem úti
285.000
1.507.000
Blaha úti
1.544.000
Szabadság úti
134.000
1.119.000
Vásártéri
1.589.000
Fő úti
144.000
836.000
Tulipános
53.000
2.242.000
Margaréta
Összesen
144.000
338.000
336.000
-10.117.000
Az alapfokú oktatás intézményeiben elsősorban tartalmi változások történtek,
egyes területeken.
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2006.
fejlesztés felújítás
fejlesztés
247.000
800.000
500.000
100.000
200.000
100.000
80.000
4.000.000
200.000
80.000
2.147.000 4.000.000
de az oktatás feltétele is javult

A Közoktatásról szóló többször módosított 1993. évi LXXIX. törvény 85. § (7) bekezdésében kötelező
feladatként előírja az önkormányzati minőségirányítási program elkészítését az önkormányzati
intézményfenntartók számára. A rendelkezés arra a tényre vezethető vissza, hogy a magyar közoktatásban az
1980-as években megszűnt a tanfelügyeleti rendszer, a közoktatási intézmények szakmai munkájának
ellenőrzése, értékelése háttérbe szorult az intézmények pénzügyi és törvényességi ellenőrzése mellett.
Az intézményeknek az önkormányzati minőségirányítási programmal koherens, arra épített programot kell
létrehozniuk 2004. június 30. napjáig. 2004. márciusi testületi ülésen a képviselő-testület elfogadta az
önkormányzati minőségirányítási programot 2004-2008-as időtartamra, majd ezt követően 2004. júliusi testületi
ülésen kerültek elfogadásra az egyes intézményi minőségirányítási programok. A minőségirányítási programok
az intézmények többi alapdokumentumával összhangban kell legyenek ezért került sor a pedagógiai programok,
az SZMSZ-ek és házirendek folyamatos felülvizsgálatára, fenntartói jóváhagyására. A felülvizsgálat 2005.
júliusában zárult le és elmondhatjuk, hogy az oktatási intézmények alapdokumentumai az oktatási törvényben
előírtaknak mindenben megfelelnek. Az önkormányzati minőségirányítási program elfogadásával a képviselőtestület minőségfejlesztési rendszer működtetését is vállalta, melynek működtetéséről minden év szeptemberi
ülésén egy tanévre visszamenőlegesen számol be az oktatási előadó.
A Rózsahegyi Kálmán Kistérségi Általános Iskola az endrődi településrészen látja el gyermekek alapfokú
oktatását-nevelését. Az alábbi táblázatban foglaljuk össze a tanulólétszámok és csoportszámok változásait:
Oktatási
feladat
Normál tag
Speciális tag
Diákotthon
napközi

2002/2003 tanév
Tanulók Csoport
létszáma számok
371
19
38
5
26
2
207
9

2003/2004 tanév
Tanulók
Csoport
létszáma
számok
360
18
36
5
30
2
181
9

2004/2005 tanév
Tanulók
Csoport
létszáma
számok
358
17
40
5
31
2
212
10

2005/2006 tanév
Tanulók
Csoport
létszáma
számok
355
16
35
3
26
2
254
12

A táblázat adataiból látható hogy az intézmény tanuló létszámának csökkenése megáll, az iskolában
évfolyamonként 2 osztály indítható el: A táblázatban a 2005/2006-os tanévre vonatkozóan júliusi adatot
tüntettünk fel, mely alapján a Képviselő-testület engedélyezte a tanévben indítható csoportszámokat. A nyár
folyamán még további 29 gyermek iratkozott be az intézménybe így a tényleges tanuló létszám 384 fő a normál
tagozaton. A 2006/2007-es tanévben várható tanulólétszám 374 fő.
A speciális tagozaton a létszámcsökkenés nem jelentős, inkább hullámzó, ezeknek a tanulóknak az integrált
oktatása egészségügyi állapotukból adódóan nem megoldható. A diákotthoni feladatellátására városunk
településszerkezetéből adódóan van szükség: sok a külterületen lakó gyermek, tanuló.
Az alkalmazotti létszám a ciklus idején 2 fő pedagógus álláshellyel csökkent, valamint 2006-ban 2 fő
létszámcsökkenés 2 fő nyugdíjazásával valósul meg. A csoportszámok csökkenését részben követi a pedagógus
álláshelyek csökkenése: az intézmény átszervezésére került sor 2005. júliusában. 2006. szeptember 01. napjától
intézményfenntartó társulás keretében a hunyai és csárdaszállási óvodai és iskolai tagintézményekkel együtt
történik az intézmény további működtetése. Mindkét településen hiányosságok vannak a szakos ellátottságban: a
hunyai iskolában a testnevelés és ének tantárgyak, csárdaszállási iskolában technika és ének tantárgyak esetében
nem megoldott a szakos ellátottság. A szakos ellátottság megoldását a jelenleg alkalmazott pedagógusokkal
kívánja az intézményvezető megoldani.
Jelentős változások várhatók az intézményen belül az oktatás szervezésében, mely változások a
tagönkormányzatok döntésétől függően a felső tagozat telephelyeken illetve a székhelyen történő oktatásától
függ.
A ciklus idején elvégzett fejlesztések és felújítások
2003.
2004.
2005.
2006.
Megnevezés
felújítás
fejlesztés felújítás
fejlesztés felújítás
fejlesztés
felújítás fejlesztés
Speciális tagozat 945.000
Konyai eszköz
549.000
75.000
335.000
700.000
1.200.000
Népliget úti ép.
1.779.000 569.000
6.094.000 1.536.000 26.361.000* 3.978.000
Kollégium
3.001.000 Parkoló építése
2.073.000
Berend. vásárlás
1.114.000
900.000
Számtech. eszköz
9.983.000
450.000
Számtech Csárda
89.000
Pály.hoz saját erő
3.091.000
Összesen.
1.779.000 3.177.000 9.170.000 1.871.000 27.061.000 12.145.000 9.619.000
*2004/2005. tanítási évben Phare pályázat keretében a ligeti iskola régebbi épületrésze felújítására és
információs technológia kialakítására került sor
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Kis Bálint Általános Iskola a gyomai településrészen látja el az alapfokú oktatás és nevelés feladatát.
Az elmúlt négy év során az intézményen belüli változás volt, hogy az óvodai feladat, mint feladatellátás
megszűnt a Jókai úti Óvoda közoktatási megállapodás keretében történő további működtetésével.
Az alábbi táblázatban foglaljuk össze a tanulólétszámok és csoportszámok változásait:
2002/2003 tanév
2003/2004 tanév
2004/2005 tanév
2005/2006. tanév
Oktatási
Tanulók Csoport
Tanulók
Csoport
Tanulók
Csoport
Tanulók
Csoport
feladat
létszáma számok létszáma
számok létszáma
számok létszáma
számok
Ált.iskola
708
31
696
30
667
28
611
26
Napközi
346
15
334
13
331
14
318
12
Az elmúlt négy év során az addig stabilnak mondható tanulói létszám jelentősen csökkent. 2002.
szeptemberében a tanulói létszám 708 fő volt mely 2005 szeptemberében 97 fővel 611 főre csökkent.
Országos tendenciaként jelentkezik a gyermekek számának csökkenése, melynek jelenlétét településünkön az
alábbi táblázatban szereplő adatok támasztják alá:
2002/2003 tanévben általános 2005/2006 tanévben általános
iskolás korú gyermekek száma
iskolás korú gyermekek száma
Endrődi városrész
610
525
Gyomai városrész
902
711
Összesen
1.512
1.236
A Kis Bálint Általános Iskolában 2005. szeptember 01. napjától 3 telephelyen folyik az oktatás. A 2005/2006
tanév kezdetére befejeződött az intézmény Hősök úti épületének bővítését és teljes körű felújítását magában
foglaló beruházás, mely a ROP-2.3.1. nyertes pályázatból valósult meg 183 millió forint értékben. A beruházás
megvalósításához az Önkormányzat 10 %-os önerőt biztosított. A beruházás megvalósulásával az alsó tagozat
számára a 2005-2006-os tanévtől kezdve egy helyen valósul meg az oktatás. A Sallai úti iskolaépület kikerült az
intézmény által használt ingatlanok köréből.
A pedagógusok létszámának csökkenése a tanulói létszámcsökkenést, az ebből adódó feladatcsökkenést követi:
12 fő pedagógus álláshely ( 5 nyugdíjas pedagógus álláshely megszüntetése) megszüntetésére valamint 2 fő
technikai álláshely csökkentésére került sor..
A ciklus idején elvégzett fejlesztések és felújítások e Ft-ban
2003.
2004.
Megnevezés
felújítás fejlesztés felújítás fejlesztés
Fő úti ép felúj.
1.818.000 Eszköz Fő úti
Villámvéd.
2.150.000
Hősök úti épület
1.250.000 180.000 3.480.000
Eszköz Hősök
Napközi konyha
Konyhai berend.
1.000.000
1.470.000
Tornaterem
Jókai úti iskola
1.206.000
Eszközvásárlás
676.000
1.724.000
Összesen:
2.456.000 3.826.000 1.998.000 6.674.000

2005.
felújítás fejlesztés
4.410.000 125.000
-

2006.
felújítás

fejlesztés
520.000
1.500.000
2.000.000

135.818.000
44.452.000

1.000.000
683.000
3.000.000

402.000
337.000

8.410.000 181.078.000

739.000

4.020.000

Az alapfokú oktatás ellátásában nem önkormányzati fenntartású általános iskola is részt vesz 1995 óta. A Szent
Gellért Katolikus Általános Iskola egyházi fenntartásban működik, fenntartója a Szeged-Csanádi
Egyházmegye. Az iskola 8 évfolyammal működik, évfolyamonként 1 osztállyal. Az engedélyezett
férőhelyszáma: 288 fő. Tanulólétszáma a 2005/2006-os tanévben 198 fő.
Középfokú oktatás
A Kner Imre Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium a szakmai feladatellátás körében a hatosztályos
gimnázium évek óta beiskolázási gondokkal küzd. A jelentkezők kis létszáma miatt a 2002/2003. tanévben már
nem indít az intézmény osztályt. A szakképzés területén, a kereskedelmi szakon kívül közgazdasági-marketing
orientációs képzést is bevezetett. A gimnáziumi oktatáson belül változatlanul választhatják a tanulók a rendészeti
fakultációt.
2004/2005. tanévtől élve a törvény adta lehetőséggel a gimnáziumban beindult a 9. évfolyamon az intenzív
nyelvi előkészítő osztály, mely oktatás megszervezésére az alapnormatíván felüli állami normatíva áll az
önkormányzat rendelkezésére. 2006 évben összege: 71.500/fő/év.
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Az alábbi táblázatban foglaljuk össze a tanulólétszámok és csoportszámok változásait:
2002/2003 tanév
2003/2004 tanév
2004/2005 tanév
2005/2006. tanév
Oktatási
Tanulók Csoport
Tanulók
Csoport
Tanulók
Csoport
Tanulók
Csoport
feladat
létszáma számok létszáma
számok létszáma
számok létszáma
számok
oktatás
437
17
452
15
357
14
373
13
technikum
434
1
28
1
kollégium
90
3
85
3
80
3
65
2
Az intézménynél az előző ciklussal ellentétben a tanulólétszám újbóli csökkenése-hullámzása figyelhető meg. A
kollégiumi ellátottak számánál is a folyamatos csökkenés figyelhető meg. A ciklus idején 3 fő pedagógus
álláshellyel csökkent az intézmény engedélyezett álláshelyeinek száma.
A ciklus idején elvégzett fejlesztések és felújítások e Ft-ban
2004.
2005.
2006.
fejlesztés felújítás fejlesztés felújítás fejlesztés felújítás
Épület felújítás
2.072.000
Tornaterem felúj
252.000
Kollégium
4.406.000
7.344.000*
Számítógép
1.927.000
Eszköz beszerzés
140.000
735.000
Szakmai gép
970.000
Összesen:
410.000 2.067.000 2.324.000 735.000 4.406.000 970.000 7.344.000
*Kollégiumi beruházás 2005. évről áthúzódó
Megnevezés

2003.
felújítás
410.000

fejlesztés

-

A középiskolai oktatásnál meg kell említenünk a Bethlen Gábor Szakképző Iskola és Kollégiumot, mely a
Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium fenntartásában működő középfokú oktatási intézmény.
Az intézmény mind szakiskolai mind szakközépiskolai képzést nyújt:
Szakiskolai képzés:
 Faipari szakmacsoport -Asztalos
 Nyomdaipari szakmacsoport – Segédgépmester, Segédkönyvkötő
 Vendéglátás- idegenforgalmi szakmacsoport – Szakács, Vendéglátó eladó
 Mezőgazdasági szakmacsoport Általános állattenyésztő, Falusi vendéglátó, Gazda
 Élelmiszeripari szakcsoport: Baromfifeldolgozó ipari szakmunkás, Pék-cukrász, Tejkezelő,
Tejtermékgyártó
Szakközépiskolai képzés:
 Közgazdasági szakcsoport
 Kereskedelmi-marketing szakcsoport
 Mezőgazdasági szakmacsoport
Akkreditált iskolai rendszerű felsőfokú szakképzés
 Agrárkereskedelmi menedzserasszisztens
 Hulladékgazdálkodási technológus
 Vadgazdálkodási technológus
Intézmény személyi és tárgyi feltétételei lehetővé teszik, hogy megfelelő számú érdeklődő esetén mind
a mezőgazdasági, mind az ipari szakmákban iskolarendszeren kívüli képzést, felnőtt tanfolyamokat szervezzen
az érvényben lévő Országos Képzési Jegyzék szerint.
Az intézmény tanulóinak létszáma a 2005/2006-os tanévben: 528 fő.
Alapfokú művészeti oktatás önkormányzati intézménye a Városi Zene- és Művészeti Iskola. A részben önálló
intézmény pénzügyi, gazdasági feladatait a Polgármesteri Hivatal látja el. Az iskola a város zenei életének is
központja, a városi ünnepek nem múlnak el közreműködésük nélkül. Az intézményben újabb tanszakok indítása
történt az elmúlt négy évben.
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Az alábbi táblázatban foglaljuk össze a tanulólétszámok és csoportszámok változásait:
2002/2003 tanév
2003/2004 tanév
2004/2005 tanév
2005/2006. tanév
Oktatási
Tanulók Csoport
Tanulók
Csoport
Tanulók
Csoport
Tanulók
Csoport
feladat
létszáma számok létszáma
számok létszáma
számok létszáma
számok
zene
166
19
190
19
179
18
181
16
képző
144
11
157
13
225
16
215
16
Tánc
44
3
38
3
60*
4
171**
12
Szín
és
12
1
90***
5
bábművészet
összesen
354
33
385
35
476
39
657
49
*balett és moderntánc
** A tánctagozaton 2004/2005 tanévben a balett és moderntánc szakok mellett megindul a kortárstánc és
társastáncképzés is
*** 2004/2005 tanévben a bábjáték tagozat kiegészül a színjáték tagozattal
A táblázatból jól látható, hogy az iskola tanulói létszáma az újabb tanszakok beindításával folyamatosan nő.
Azonban azt is látnunk kell, hogy a tanulói létszám folyamatos emelése nem szünteti meg az iskola
finanszírozási gondjait.
Az oktatási törvény 2005. január 1-i módosításával egyértelművé vált, hogy az állam a jelenlegi feltételekkel
nem kívánja finanszírozni az alapfokú művészetoktatást, folyamatosan szűkíti támogatását: a térítési díjakra
vonatkozó egyre szigorodó szabályokkal valamint az alapfokú művészetoktatási intézmények minősítési
eljárásának bevezetésével a magasabb színvonalú oktatást végző iskolák differenciált támogatásával. Az
intézmény élére 2006. júniusi testületi ülésen újabb öt évre kinevezésre került Holubné Hunya Anikó igazgató
asszony.
Az oktatási törvény előírja, hogy az oktatási intézményeknek rendelkezniük kell feladataik ellátásához szükséges
feltételekkel: állandó saját székhellyel, állandó saját alkalmazotti létszámmal. Ez utóbbi azt jelenti, hogy
alaptevékenységének ellátásához szükséges előírt alkalmazotti létszám legalább hetven százalékát határozatlan
időre szóló munkaviszonyban, közalkalmazotti jogviszonyban foglalkoztatja. A zeneiskolában nehézséget okoz a
hetven-harminc százalékos arány folyamatos megtartása. Ezzel a problémával előbb-utóbb szembe kell néznie a
Képviselő-testületnek, hiszen a betöltetlen pedagógus állások folyamatos meghirdetésével nem oldjuk meg a
problémát csak elodázzuk a megoldást.
A ciklus idején elvégzett fejlesztések és felújítások e Ft-ban
2003.
2004.
2005.
Megnevezés
felújítás fejlesztés felújítás fejlesztés felújítás
Eszköz beszerz.
188.000
212.000
Hangszer
487.000
212.000
Épület
6.000.000
Összesen.
6.000.000 675.000 424.000 -

2006.
fejlesztés felújítás

fejlesztés

1.133.000
1.133.000 -

-

Városi Családsegítő Központ
Gyomaendrőd Város Önkormányzata 1995. január 1-e óta tartja fenn az intézményt, mely többcélú
intézményként
-pedagógiai szakszolgálati feladatokat (nevelési tanácsadás, logopédiai ellátás, gyógytestnevelés)
- családsegítői feladatokat,
- szociális információ nyújtás feladatát valamint
-gyermekjóléti szolgáltatási feladatokat lát el.
Az intézmény működése során nemcsak Gyomaendrőd településen látta el e feladatokat, hanem
együttműködési megállapodás alapján Hunya és Csárdaszállás közigazgatási területén is ellátta a családsegítői és
gyermekjóléti szolgáltatás feladatait.
Pedagógiai szakszolgálati feladatok közül a logopédiai ellátást biztosítja az intézmény Hunya és
Csárdaszállás területén is.
Gyomaendrőd, Hunya és Csárdaszállás települések önkormányzatai 2005. júliusában
intézményfenntartó társulást hoztak létre, mely társulás fenntartásában működik a Rózsahegyi Kálmán Kistérségi
Általános Iskola. E társulás létrejötte még szorosabbá tette a Városi Családsegítő Központ és a
tagönkormányzatok együttműködését. Az állami normatíva jogosultsági feltételeinek változása és az említett
szoros együttműködés következtében kértük az intézmény működési engedélyének módosítását a működési
területre vonatkozóan.
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Az intézmény alapító okiratában és működési engedélyében 2005. december 28-tól kezdve az intézmény
működési területe minden feladat tekintetében kiterjed mind Hunya, mind Csárdaszállás települések
közigazgatási területére is.
Az állami normatívák rendszere e feladatok ellátása területén is többlettámogatást biztosít az
intézményi társulások, a többcélú társulások számára, ebből a megfontolásból a három önkormányzat 2006.
július 10-i ülésén dönt az intézmény közös fenntartásáról. Az együttes ülésen a három önkormányzat úgy
határozott, hogy a Rózsahegyi Kálmán Kistérségi Általános Iskola mellett a Városi Családsegítő Központot is
közösen intézményfenntartó társulás keretében tartja fenn 2006. szeptember 01. napjától. Az intézmény neve:
Térségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat, Szociális Információ Szolgáltatás, Nevelési Tanácsadó,
Logopédiai Intézet, Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya
Rövid neve:
Térségi Humánsegítő Szolgálat
A ciklus idején elvégzett fejlesztések és felújítások e Ft-ban
Megnevezés
2003.
2004.
2005.
felújítás fejlesztés felújítás fejlesztés felújítás
Eszköz vás.
97.000

2006.
fejlesztés felújítás
66.000

fejlesztés

1998-ban készült el a Gyomaendrőd Város Közoktatáspolitikai Koncepciója, mely alapja a fejlesztési
tervnek és az önkormányzati minőségirányítási programnak. A koncepció felülvizsgálatára 2006-ban kerül sor.
A 2004. évben készült el Gyomaendrőd Város közoktatásának feladat-ellátási, intézményhálózatműködtetési és fejlesztési terve a 2004-2010-ig terjedő időszakra. A terv elkészítésének előzménye a 173/2000
(VII. 27.) KT. számú határozatban jóváhagyott Gyomaendrőd Város Közoktatásának feladat-ellátási,
intézményhálózat-működtetési és fejlesztési terve volt (2000-2005). Az 1993. évi LXXIX. törvény a
Közoktatásról a 85.§ (4) bekezdésében előírta a helyi önkormányzatoknak a fejlesztési terv elkészítését.
A fejlesztési terv a városban folyó minden oktatási tevékenységi kört áttekint intézménytípustól és fenntartótól
függetlenül. Közvetlen ráhatása az önkormányzati oktatási-nevelési intézményekre van. Az egyházi intézményt
csak orientálja, javaslatokat, ajánlásokat fogalmaz meg számára. Alapvető célkitűzése az, hogy az
Önkormányzat a helyi társadalom által elvárt szinten működtesse a közoktatást. A feladat-ellátási,
intézményhálózat-működtetési és fejlesztési terv meghatározza a fejlesztési prioritásokat és a szervezeti-tartalmi
változások olyan keretét, amely orientálja az iskolákat és hatékonyabb oktatás felé mutat. A fejlesztési terv a
minőségi megújulás teendőinek programba foglalását is jelenti.
A fejlesztési terv 2005. szeptemberében a közoktatási intézményfenntartó társulás megalakulását követően
módosításra került.
A közoktatási intézmények eszközellátottságának mértéke
A Közoktatási törvény 2003. évi módosítása lehetőséget ad az intézményfenntartóknak, hogyha a 11/1994. (VI:
8) MKM rendelet 7 számú mellékletében szereplő kötelező (minimális) eszköz- és felszerelési jegyzékben
foglaltakat 2003. augusztus 31-ig nem tudták teljesíteni, úgy legkésőbb 2008. augusztus 31-ig ütemezve
teljesítsék. Az OKÉV engedélyezte Önkormányzatunknak az alábbi ütemezés szerinti eszközbeszerzést.
A következőkben bemutatásra kerül a fejlesztési terv 2.7.2. pontjában szereplő eszközigény és az
intézményenként eszközvásárlásra fordított összegek.
2.7.2. A közoktatási intézményeknek a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 7. számú mellékletének megfelelő
kötelező (minimális) eszköz és felszerelés ellátottsága
A közoktatási intézményeknek a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 7. számú mellékletének megfelelő
kötelező (minimális) eszköz és felszerelésekkel kell rendelkezniük. Ennek biztosítására a Kotv. 2003. augusztus
31-i határidőt szabott. A 2000. évi árszinten a fejlesztési terv az alábbi táblázat szerinti eszközigény határozta
meg:
A Gyomaendrőd Város nevelési-oktatási intézményeinek kötelező (minimális) eszközigényének ütemezése
2003. augusztus 31-ig.
( A 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 7. számú melléklete alapján a 2000. évi árszinten lett meghatározva)
( ezer Ft-ban)

Intézmény neve, székhelye

2000. évi
igény
Kis Bálint Általános Iskola
iskola:5.869
Gyomaendrőd, Fő út 181.
óvoda: Rózsahegyi Kálmán Kistérségi iskola:3.634
Általános Iskola
diákotthon: Gyomaendrőd, Népliget út 2.

2001. évi
igény
7.685
403
1.582
225

75

2002. évi
igény
9.614
492
23.887
127

2003. évi
igény
25.764
1.696
1.329
-

Összesen
48.932
2.591
30.432
352

Kner
Imre
Gimnázium,
Szakközépisk. és Kollégium
Gyomaendrőd, Hősök út 43.
Bethlen Gábor Szakképző Iskola
és Kollégium
Gyomaendrőd, Hősök út 40.
Városi Zene- és Művészeti Iskola
Gyomaendrőd, Kisréti út 27.

iskola: 3.344
koll.:
-

2.121
5.108

2.527
3.257

3.336
2.112

11.328
10.477

iskola:1.766
koll.:
-

12.409
6.900

11.615
7.089

9.953
6.163

35.743
20.152

1.873

725

1.642

3.052

7.292

60.250

53.405

167.299

Összesen:
16.486
37.158
Elfogadta a 182/2000. (VII. 27.) KT számú határozat

Az intézményeink 2003-ig eszközbeszerzésre az alábbi összegeket használták fel:
KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNYEK ESZKÖZFEJLESZTÉSE 2000-2003. KÖZÖTT
ezer Ft-ban
INTÉZMÉNY
2000.
2001.
2002.
Kis Bálint Általános Iskola
2.641
3.283
3.850
Rózsahegyi Kálmán Kistérségi 1.417
1.153
737
Általános Iskola
PHARE 1.982
Kner
Imre
Gimnázium, 1.440
719
3.743
Szakközépiskola és Kollégium
Városi Zene és Művészeti Iskola 540
1 296
1 800
Összesen:
4 621
6 451
12 112

2003.
595
589
2.066
104
3 354

Az intézményi eszközbeszerzés forrása pályázati lehetőségek kihasználásával történt, melyhez az önkormányzat
20 % önerőt biztosított.
Az eredeti igényből, ha levonjuk a Bethlen Gábor Szakképző Iskola eszközigényét kb. 56.000 ezer Ft, az eredeti
igény egy részét tudták az intézmények beszerezni.
Az összehasonlítás szinte lehetetlen, mert a 2000. éves árszinten meghatározott eszközigény értéke a beszerzési
árak emelkedése miatt már a következő években nagyobbak. Az eredeti eszközjegyzék felhasználásával lehetett
felmérni a nem teljesített eszközbeszerzést és a jelenlegi árszinten meghatározni az értékét. A be nem szerzett
eszközök és felszerelések 2003. évi árszinten több mint a 2000-ben meghatározott érték.
A Kotv. lehetőséget ad az intézményfenntartók részére, hogy az elmaradt eszközbeszerzést 2008-ig ütemezve
biztosíthatják. Az önkormányzatok az átütemezési kérelmet az OKÉV-hez nyújthatják be.
GYOMAENDRŐD
VÁROS
ÖNKORMÁNYZATÁNAK
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
ÁLTAL
FENNTARTOTT
KÖZOKTATÁSI
INTÉZMÉNYEK
KÖTELEZŐ
(MINIMÁLIS)
ESZKÖZIGÉNYÉNEK ÜTEMEZÉSE
Intézmény

2004.
e Ft
Kis Bálint Általános 8 022
Iskola
Rózsahegyi Kálmán 3 077
Kistérségi Általános
Iskola
Kner Imre Gim- 7 925
názium, Szakközépiskola és Kollégium
Zene- és Művészeti 2 210
Iskola
Összesen
21 234

2005.
e Ft
9 303

2006.
e Ft
8 637

2007.
e Ft
8 438

2008.
e Ft
6 026

Összesen
e Ft
40 426

2 642

1 805

2 273

31 509

41 306

7 299

7 949

7 371

5 231

35 775

1 991

6 025

4 851

6 685

21 762

21 235

24 416

22 933

49 451

139 269

Közművelődés intézményei
A Katona József Városi Művelődési Központot Megyeriné Csapó Ildikó közművelődési megállapodás
keretében egyéni vállalkozóként működteti az intézményt.
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A megállapodás öt évre szólt 2004. január 31.-ig. A megállapodásban rögzített önkormányzati támogatással az
éves beszámolók alapján az intézmény betölti a település közművelődési feladatát. Számos civil szervezetnek
közösségi teret biztosít, színvonalas rendezvényeivel a település kulturális életének központja.
2004. januárjában Megyeriné Csapó Ildikó nyilatkozatot nyújtott be, melyben hivatkozott a 35/1999. (I. 28.) KT.
sz. határozattal jóváhagyott közművelődési megállapodás 9./ pontjára, miszerint továbbra is szeretné az
intézményt vállalkozási formában működtetni.
A közművelődési megállapodás 9. pontja tartalmazza a megállapodás meghosszabbításának lehetőségét,
amennyiben a felek a teljesítést megfelelőnek ítélik, úgy a megállapodást ismételten legfeljebb az érvényben
lévő megállapodásban szereplő időtartamra - öt évre - meghosszabbíthatják.
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 9/2004. (I. 29.) KT. számú határozatában a Katona
József Városi Művelődési Központ vállalkozási formában történő üzemeltetésére 2004. február 01. napjától
2009. január 31. napjáig terjedő időszakra Megyeriné Csapó Ildikót kulturális vállalkozót bízta meg.
A Művelődési Központban sokrétű tevékenység folyik:
-felnőtt és a fiatalabb korosztály számára rendezett szórakoztató, ismeretterjesztő rendezvények, alkalmak,
kiállítások rendezése, színházi előadások szervezése, civil szervezeteknek közösség tér biztosítása.
Rendszeresen működő civil közösségek:
- Körösmenti Alapfokú Művészetoktatási Intézmény tanszakainak csoportfoglalkozásai, A Városi Zene- és
Művészeti Iskola színjátszó, modern tánc, és társastánc tanszakának foglalkozásai, Társastánc Alapítvány, s
az általa támogatott RUMBA Táncsport Egyesület több csoportja, Komédiás Kör, Galaktika Baráti Kör,
Bélyeggyűjtők Klubja, Kertbarát Kör, Nőklub, Őszidő Nyugdíjas Klub, Siketek és Nagyothallók Helyi
Szervezete, Aerobic Kör, Jóga klub, Krisztus Szeretete Egyház, Képzőművészeti szakkör, Ovi torna, Felnőtt
hobby táncklub, Capoeira Kör, Kung-Fu Kör.
Alkalmankénti használók: Mozgáskorlátozottak helyi szervezete
Az intézmény egyéb szolgáltatásokkal áll a lakosság szolgálatában
- A Gyomaendrődi Programfüzet szerkesztése, terjesztése
- Számos közösség postai küldeményének fogadása, továbbítása
- Számítógépes szövegszerkesztés
- Fénymásolás
- Telefon, fax-használat
- Eszközök bérbe, illetve kölcsönadása (szék, asztal, mikrofon, paraván, drapéria, abrosz, pohár, konyha,
szabadtéri színpad)
- Falújságjainkon mások kulturális és egyéb humán hirdetményeinek megjelenítése
- Információnyújtás saját munkánkról, más intézmények programjáról, műsorajánlás
- Gyermekműsorokhoz térítésmentes autóbusz biztosítása a távolabbról jövők részére
- Szabad iroda- és egyéb helyiségeinket tartósan is bérbe adtuk (Allianz Hungária Biztosító, Körösmenti
Alapfokú Művészeti Iskola, Siketek és Nagyothallók helyi szervezete)
- Civil szervezetek szakmai kellékeinek tárolása (néptánc, társastánc, színjátszók, nyugdíjas klub, aerobic,
képzőművész szakkör)
A ciklus idején elvégzett fejlesztések és felújítások
2003.
2004.
2005.
Megnevezés
felújítás fejlesztés felújítás fejlesztés felújítás
Épület
1.000.000 1.586.000 263.000
Berendezés
Összesen:
1.000.000 1.586.000 263.000 -

2006.
fejlesztés felújítás
80.000
-

80.000

fejlesztés
1.500.000
1.500.000

A Városi Könyvtár a gyomai településrészen lát el közkönyvtári feladatokat, részben önálló önkormányzati
intézmény. Pénzügyi, gazdasági feladatait a Polgármesteri Hivatal látja el. A könyvtári feladatok ellátásán túl
rendezvényeivel gazdagítja a város irodalmi életét.
A ciklus idején elvégzett fejlesztések és felújítások e Ft-ban
2003.
2004.
Megnevezés
felújítás fejlesztés felújítás fejlesztés
Technikai eszköz
243.000
Épület
Összesen:
243.000 -

2005.
felújítás
622.000
622.000

2006.
fejlesztés felújítás
497.000

fejlesztés

497.000

-

-

Az endrődi településrészen a Rózsahegyi Kálmán Kistérségi Általános Iskola intézményegysége lát el iskolai és
közkönyvtári feladatokat.
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Az alábbi táblázatban a két könyvtár működését statisztikai adatokkal mutatjuk be:
Városi Könyvtár
2002.
2003.
2004.
Gyomaendrőd, Kossuth u. 50.
Nyitvatartási órák száma hetente
41
41
41
Állomány adatai tárgyév 12.31-én
kötet, db
38102
36.886
37257
Állománygyarapításra
fordított
összeg
1.165.000 Ft
1.983.000 Ft
1.682.000 Ft
Számítógépek
8
8
Internet hozzáférések
8
8
Bevétel
13.498.000 Ft
13.153.000 Ft
13.956.000 Ft
Saját működési bevétel
439.000 Ft
429.000 Ft
522.000 Ft
Pályázati pénzeszköz
2.540.000 Ft
766.000 Ft
240.000 Ft
Kiadás
13.498.000 Ft
13.153.000 Ft
13.956.000 Ft
Önkormányzati támogatás
10.519.000 Ft
11.958.000 Ft
13.194.000 Ft
Könyvtári személyzet
2,8+1*
3+1*
3+1*
Könyvtárhasználók száma
(érvényes regisztrációval)
Könyvtárhasználókból 14 éven
aluliak száma
Rózsahegyi Könyvtár
Gyomaendrőd, Blaha u. 21.
Nyitvatartási órák száma hetente
Állomány adatai tárgyév 12.31-én
kötet, db
Állománygyarapításra
fordított
összeg
Számítógépek
Internet hozzáférések
Bevétel
Saját működési bevétel
Pályázati pénzeszköz
Kiadás
Önkormányzati támogatás
Könyvtári személyzet

2005.
41
36334
1.951.000 Ft
8
8
16.029.000 Ft
552.000.-Ft
251.000 Ft
16.029.000 Ft
15.521.000 Ft
3+1*

787

908

1116

948

309

331

402

321

2002.

2003.

2004.

2005.

40

42

42

42

20.104

21.723

21.676

19603

1.714.000 Ft
5.346.000 Ft
340.000 Ft
324.000 Ft
5.346.000 Ft
4.682.000 Ft
2+1*

2.068.000 Ft
6.746.000 Ft
364.000 Ft
172.000 Ft
6.746.000 Ft
6.210.000 Ft
2+1*

1.627.000 Ft
2
2
7.912.000 Ft
212.000 Ft
251.000 Ft
7.912.000 Ft
7.449.000 Ft
2+1*

1.915.000 Ft
2
2
7.660.000 Ft
170.000 Ft
700.000 Ft
7.660.000 Ft
6.790.000 Ft
2+1*

Könyvtárhasználók száma
(érvényes regisztrációval)
1005
964
1038
1150
Könyvtárhasználókból 14 éven
aluliak száma
512
565
558
504
*az első szám a könyvtáros munkakörben dolgozókat a második az egyéb munkakörben foglalkoztatottak számát
jelöli
A Városi Képtár működtetésével közművelődési feladatot lát el a Közalapítvány Gyomaendrőd Város
Közgyűjteményeiért. A kuratórium elnöke Kóris Györgyné, aki nagy lelkesedéssel látja el teendőit.
A Városi Képtárban Vidovszky Béla és Corini Margit festményeit, Illéssy Péter képeit, Pásztor János szobrait
bemutató állandó kiállítások mellett egyre több időszaki kiállítást rendeznek. A korábbi évek két-három
kiállításával szembe az utóbbi években öt-hat, 2005-ben hét kiállítást került megrendezésre:
• Szolnoki Művésztelep alkotói
• Keserű Ilona festőművész
• Ungvári Mihály festőművész
• Fiatal gyomaendrődi alkotók
• Vidovszky Béla gyűjtemény (a Vidovszky családi találkozóra)
• Várkonyi János festőművész
• Uhrin Pál gyomaendrődi parasztrajzoló
A látogatói létszám is jelentősen növekedett. A 2005-2006-os tanévtől múzeumi órákat is szerveznek az
általános iskolai tanulók részére. Az amatőr gyomaendrődi művészek részére művészettörténeti előadássorozat
indult. Ezekkel a rendezvényekkel városunk kulturális programjait kívánják gazdagítani.
A Képtárban ez évben kerül kialakításra látogatói vizesblokk, az átalakítás költsége 2,4 millió Ft.
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Közművelődési feladatot lát el az önkormányzat szakfeladatán az endrődi Közösségi Ház és a Tájház és
Helytörténeti Gyűjtemény.
A Tájház és Helytörténeti Múzeum vezetője Szonda István 1999-től nagy lelkesedéssel és szakértelemmel
gondozza és gyarapítja a gyűjteményt. A Helytörténeti Múzeumban látható a 8 ezer éves leleteket bemutató
régészeti kiállítás - "Bepillantás Endrőd régmúltjába", Tímár Máté író emlékszobája, Kunkovács László
világhírű etnofotográfus "Életmű kiállítás", ipartörténeti kiállításon látható a település lábbeli készítésének
története a XIX. XX. század fordulóján. Igen jelentős az immár 300 kötetes imakönyv gyűjtemény.
A Tájház 2002. évi teljes felújítása után a Blaha úti telek kialakítása is befejeződött. Elkészültek a lebontott
épület helyén felépült faház belső munkálatai is, amelyben vízöblítéses WC, kézmosó (hideg-meleg víz), illetve
egy kutató szoba kapott helyet. A kutató szoba berendezésével végre szakszerű körülmények között végezhetőek
a dokumentálási és archiválási szakfeladatok.
Az udvarrendezésnek köszönhetően a látogató csoportoknak szabadidős tevékenységet tudnak szervezni. Az
udvar közepén felépült kemence pedig a szabadtéri „kalács-kenyérsütés” bemutatók lebonyolításában segít.
A 2003-as évi látogatottság is elérte a kétezret megközelítő számot (1970 fő).
2003. évi programjai:
• -Endrődi Betlehemes játék
• -Az élet szakrális tárgyai Békés megyében című időszaki kiállítás megnyitása,
• -A műtárgyi védettségű feszület felszentelése
• •
Az Első Gyomaendrődi Tudományos Konferencia
• •
Dénes Zoltán: Az ember és az ünnep című konferencia kiadvány megjelenése
• Néprajzi Kutató tábor
• Dr. Nagy Molnár Miklós: A mezőtúri fazekasság története című előadás
A 2004. évben befejeződtek a múzeum épületeinek főbb renoválási munkálatai. Elkészült az előírásoknak
megfelelő vizesblokk (WC-kézmosó), valamint a fűthető kutatói szoba (iroda). A tereprendezési munkálatok
eredményeképpen a Blaha úti ingatlan udvara parkosítva, a látogatók szolgálatában áll. Megtörtént a múzeumot
körülvevő kerítésszakaszok teljes felújítása is. 2004-ben a látogatók száma: 3.810 fő.
A 2005. évben a programok (kézműves, sütő) eszközeinek megteremtésével egyre népszerűbbekké válnak
már nemcsak a turisták körében, hanem helyben is. Minden évben többen veszik igénybe szolgáltatásainkat ezzel
is erősítve a helyi társadalom lokálpatriotizmusát. 2005-ben a látogatók száma: 2.316 fő.
2005-ben nagyobb tárgyűjtések gyarapították a múzeum állományát és elkezdődött az eddig hiányzó
paraszti mezőgazdasági eszközök (ekék, ekekapák, boronák, simítóhengerek, stb.) gyűjtése.
A múzeum a kötelező múzeumi feladatok (anyaggyűjtés, rendszerezés, bemutatás) elvégzésén kívül kiemelt
hangsúlyt fektet a népi kézműves mesterségek bemutatására, melyet a beindított csoportos programjaik
tükröznek. Az iskolai elméleti oktatásban szereplő néprajzi és helytörténeti anyag gyakorlati, valamint tárgyi
megismertetését rendhagyó múzeumi órák keretében elősegítjük. A múzeum közművelődési tevékenysége
elsősorban a helyi identitástudat erősítését szolgálja, de a nagyszámú nyári turista látogatottság miatt felvállaltuk
(a leginkább városi közegből érkező látogatók) a paraszti lakáskultúra és életmód minél hitelesebb bemutatását.
Az intézmény részt vesz a helyi emlékek védelmében, melynek eredményeként egyre több kulturális
objektum újul meg vagy kerül védettség alá.
A tudományos munka elősegítésére 2004. évtől országos rendezvényt (Gyomaendrődi Tudományos
Néprajzi Konferencia) szervezünk, melyben a DE. Néprajzi Tanszékének támogatását és segítségét élvezzük.
A Tájház Szövetség megalakulásától tagja a múzeumuk a szervezetnek és részt veszünk munkájukban. Ennek
eredményeképpen 2006. április 28-29-én tájházunk ad otthont a dél-alföldi regionális fórumnak.
A Közösségi Ház programjai az endrődi városrész közművelődését szolgálja, és helyet ad a városrész
civil szervezeteinek Az intézményben élénk közösségi élet folyik: civil szervezetek összejöveteleinek biztosít
színteret, gyerekszínházakat, kiállításokat, bálakat szerveznek. Heti rendszerességgel működik a Közösségi
Házban az I. sz. Nyugdíjas Klub, a Barátság Klub és az Endrődi Gazdakör. Havonta, alkalmanként, illetve
időszakosan látogatják az intézményt a következő civil szervezetek: Cukorbetegek Klubja, MKDSZ, Galamb-és
Kisállattenyésztők Egyesülete, FKGP, Bónom-zug Vizéért Egyesület, Országos Nyugdíjas Polgári Egyesület.
Az itt működő csoportok rendszeres összejöveteleinek száma kb. 150 alkalom évente. Helyt adnak még térítés
ellenében termékbemutatóknak, vásároknak, céggyűléseknek, tanfolyamoknak. Térítésmentesen zajlanak
önkormányzati rendezvények, véradások, tüdőszűrés, országgyűlési képviselői fogadóórák, választások.
A ciklus idején elvégzett fejlesztések és felújítások
2003.
2004.
2005.
Megnevezés
felújítás fejlesztés felújítás fejlesztés felújítás
Tájház ép.
3.230.000 1.250.000
Tájház eszköz
350.000
Közösségi ház felú
40.000
Közösségi ház eszk.
429.000
Összesen:
40.000
3.659.000 1.250.000 350.000
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fejlesztés

2006.
felújítás

fejlesztés

-

-

652.000
652.000

Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2005. októberi testületi ülésén úgy
döntött, hogy a Közösségi Ház további működtetésére egyszerű közbeszerzési eljárást folytat le, az eljárás
nyertesével közművelődési megállapodást köt. Az, hogy a Közösségi Ház működtetését az Önkormányzat meg
akarja változtatni, annak tudható be, hogy az endrődi városrészen is létrejött egy olyan igény, mely reális
lehetőséget teremt arra, hogy a Közösségi Ház működtetésébe is tevékenyen bekapcsolódjanak a civil
szervezetek. Ez az igény határozza meg a Közösségi Ház működésének kereteit. Gyomaendrőd Város
Önkormányzatának Képviselő-testülete 257/2005. (X. 27.) KT sz. határozatában a Közösségi Ház működtetése
határozatlan időre közművelődési megállapodás keretében tárgyban egyszerű közbeszerzési eljárás lefolytatását
rendelte el. A közbeszerzési eljárás eredményes volt, a nyertes pályázó a Templárius Alapítvány, mellyel az
Önkormányzat megkötötte a határozatlan időre szóló közművelődési megállapodást.
Gyomaendrőd Város Közművelődési Koncepciója 2003-ban készült el. Célja, hogy a helyzetelemzésre építve,
a jelen igényeinek ismeretében, a reális lehetőségek számbavételével meghatározza az önkormányzat szándékait
a kulturális élet jövőbeni feladatainak ellátására, a meglévő értékek megőrzésére, a hiányosságok pótlására, a
város kulturális fejlődésének biztosítására. Áttekintést ad a város közművelődésének helyzetéről, az elérendő
célok és feladatok meghatározásáról.
A koncepciót a Képviselő-testület 264/2003 (X. 30.) KT. sz. határozatában fogadott el.
A koncepció tartalmának felülvizsgálata és módosítása a 2007. évben válik esedékessé.
Szociális intézmények
Városi Gondozási Központ
A szociális alap szolgáltatás és szakosított ellátás területén igen sok változás, fejlődés következett be az elmúlt
négy évben.
Önkormányzatunk a szociális törvény 86. §-a által meghatározott, kötelezően ellátandó feladatait szinte
maradéktalanul teljesíti. Alapszolgáltatás területén egy ellátási forma, a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás még
hiányzik, megszervezéséről legkésőbb 2007. december 31.-éig kell gondoskodni.
Alapszolgáltatásaink:
a) szociális információs szolgáltatás 2005. február 1. napjától működik.
b) étkeztetés, 1971. óta biztosított, az ellátottak száma évek óta 110-120 fő,
c) házi segítségnyújtás, 1971-től működik, nyolc gondozói körzetbe éves átlagban 40-45 rászorulót
látnak el,
d) családsegítés -1995.e) nappali ellátás:
- időskorúak részére, Az első Öregek Napközi Otthona 1971. július 16-án
kezdte meg működését. 2005. február 1. napjától működik az ötödik klub 25
férőhellyel, így az összes engedélyezett férőhelyszám: 155.
- fogyatékosok részére 30 férőhellyel működik 2002. október 21. napjától.
Önként vállalt feladat.
f) támogató szolgáltatás 2004. január 1. napjától működik.
g) közösségi ellátások 2005. március 1. napjától van működési engedélye.
Szakosított ellátás:
a) idősek átmeneti otthona, 2x10 férőhellyel működik a Blaha L. u. 2-6. szám alatti
intézményegységben 2002. október 21. napjától, a Kondorosi út 1. szám alatt pedig 2004. január 1től.
Ez utóbbi telephelyen tisztán önkormányzati saját erőből egy újabb 10 férőhelyes bővítés valósult
meg, melynek átadása 2006. június 9-én volt.
b) idősek otthona, - önként vállalt feladat- három telephelyen összesen 160 férőhellyel működik. Az
első otthon, mint 30 férőhelyes szállást biztosító klub 1987. októberében kezdte meg működését a
Blaha L. úton (jelenleg már 50 férőhelyes), ezt követte a Mirhóháti u. 3-5. szám alatti 60 férőhelyes
otthon, majd 2005. szeptember 1.-én nyitott a Mirhóháti u. 8. szám alatti, csak tisztán emeltszintű
ellátást biztosító otthon 50 férőhellyel.
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Ellátási forma

Engedélyezett létszám, kihasználtság
2003.
2004.
fő
%
fő
%
110
105
110
110
40
100
45
100
30
100
30
103
30
96
30
100
40
97
40
100
30
100
30
93
----30
96
30
103
60
103
60
103
50
104
50
102
-----

2005.
fő
130
50
30
30
40
30
25
30
60
50
50

%
105
100
100
100
102
103
104
100
103
104
100

2006. június 30-ig
fő
%
140
100
62
100
30
103
30
100
40
100
30
100
25
96
30
96
60
103
50
100
50
100

Étkeztetés
Házi segítségnyújtás
1. sz. Idősek Klubja
2. sz. Idősek Klubja
3. sz. Idősek Klubja
4. sz. Idősek Klubja
5. sz. Idősek Klubja
Esély Klub
Őszikék Idősek Otthona
Rózsakert Idősek Otthona
Őszi Napsugár Idősek
Otthona
Blaha úti átmeneti otthon
10
100
10
100
10
100
10
100
Kondorosi úti átmeneti --10
100
10
100
20
100
otthon
A támogató szolgáltatásnál és a közösségi ellátásnál nincs engedélyezett ellátotti létszám meghatározva, itt a
mindenkor jelentkező igényeket kell kielégíteni.
A támogató szolgálat működése óta átlagosan naponta 10 segített ellátását, és 14-18 fő szállítását biztosítja.
Közösségi ellátás keretében 2005. évben átlagosan naponta 8-10 főt, 2006. évben pedig 10-14 főt látnak el.
Térítési díj megfizetési képesség az alábbiak szerint alakul:
- étkeztetés:
90%-os
- házi gondozás:
80%-os
- támogató szolgálat:
80%-os
- közösségi ellátás:
térítésmentes
- idősek klubja:
90%-os
- esély klub:
70%-os
- átmeneti elhelyezés:
80%-os
- idősek otthona: - hagyományos: 90%-os
- emelt szintű: 95%-os
Az intézményben nem jellemző a térítési díj hátralék, a hagyatékot képező terheken kívül a kintlévőségek
általában a tárgyhót követő hónap 10-ik napjáig befizetésre kerülnek.
A ciklus idején elvégzett fejlesztések és felújítások e Ft-ban
2003.
2004.
2005.
2006.
Megnevezés
felújítás
fejlesztés felújítás
fejlesztés felújítás
fejlesztés felújítás
fejlesztés
Rózsakert ép.
364.000
3.999.000
2.000.000
Mirhóháti u. terv.
2.400.000
Mirhóháti id.ber.
125.000
79.508.000 885.000
120.436.00
0
Őszikék otthon
2.460.000
Öregszőlő id.otth
250.000
eszköz
1.080.000
108.000
Fő úti ép.
80.000
Gépkocsi vás.
1.061.000
5.020.000
Konyha ber.
337.000
Konyha esz.
1.589.000
Számítógép besz.
376.000
468.000
863.000
1.688.000
500.000
Összesen:
80.000
8.103.000 4.467.000 85.391.000 885.000
124.071.00 2.500.000
0
Gyomaendrőd Város Önkormányzata 2005-ben az Ifjúsági, Szociális, Családügyi Minisztériumtól 2005-ben
elnyerte az Idős barát önkormányzati címet.
Egészségügyi ellátás
Városi Egészségügyi Intézmény
Az egészségügyi alapellátásban az orvosi ellátás évek óta változatlan formában történik, a település lakosságát
nyolc felnőtt háziorvos, három gyermek háziorvos és négy vállalkozó fogorvos látja el.
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Problémát jelent a tartósan üres védőnői álláshely, már csak azért is, mivel a jelenleg még aktívan dolgozó
védőnők közül ketten már nyugdíjasok.
A fogászati ellátásban 2005. júliusától személyi változás következett be, a 4. számú körzet betegeit Dr. Dobos
Erzsébet helyett Dr. Békés Annamária látja el.
Másik lényeges változás, hogy 2004. július 1. napjától az ügyeleti ellátásra egészségügyi szolgáltatóval
kötöttünk szerződést, melyről eddig pozitív vélemények vannak.
A járó beteg szakellátás nem csak Gyomaendrőd, hanem Hunya és Dévaványa lakosainak (közel 25000 fő) az
ellátását is szolgálja.
Az önkormányzat évről-évre a színvonalas szakellátás megtartására illetve fejlesztésére törekszik. Ennek
érdekében a Városi Egészségügyi Intézmény minden pályázati lehetőséget kihasznál a többletkapacitás
bővítésére.
Az intézmény struktúrája
Szakmacsoport

Jogerős határozat

Normatíván felüli óra

Belgyógyászat és társszakmái:
Sebészet és társszakmái:
Szülészet-nőgyógyászat:
Fül-orr-gégészet:
Szemészet:
Bőr és nemibeteg ellátás:
Ideggyógyászat és stroke rendelés:
Ortopédia:
Urológia, andrológia:
Reumatológia és fizioterápia:
Pszichiátria:
Tüdőgyógyászat:
Laboratórium:
Képalkotó eljárások:
Röntgen diagnosztika:
Ultrahang labor:
Ultrahang nőgyógyászat:
Tüdőgyógyászat gondozás:
Szakorvosi órák összesen:
Laboratórium:
Fizioterápia:
Gyógytorna:
Nem szakorvosi órák összesen:

40
15
40
10
30
10
4
15
20
10
10

15
20
1
6
5
-

Szerződés szerinti
óra
40
30
40
30
30
10
5
6
15
20
5
10
10

10
8
2
20
244
30
25
5
60

10
57
5
15
20

20
8
2
20
301
30
30
20
80

Intézményi struktúra összesen:

304

77

381

A ciklus idején elvégzett fejlesztések és felújítások e Ft-ban
Megnevezés
Ügyeleti ép.
Ügyeleti gk.
Központi orv ren.
Eü.gép műszer
Szám.gép járóbet.
Védőnői szolg.
Fő u. 3. orv.rend.
Fürst S. orv.rend.
Összesen:

2003.
felújítás
467.000

fejlesztés

2004.
felújítás

fejlesztés

13.338.000

4.396.000

2.650.000
2.739.000
2.922.000

467.000

8.311.000

13.338.000

4.396.000

2005.
felújítás
1.881.000
1.183.000

fejlesztés

2006.
felújítás

fejlesztés

500.000
400.000
1.000.000
1.900.000

-

4.534.000

3.064.000

4.534.000

Gyomaendrőd Város területén a sportorvosi feladatellátást Dr. Katona Piroska látja el, aki a tevékenység
végzéséhez szükséges képesítéssel rendelkezik. Gyomaendrőd Város Önkormányzata határozatlan időre szóló
szerződést kötött Dr. Katona Piroska sportorvossal, a tevékenység végzéséért évente bruttó 180. 000 Ft ellátási
díj megfizetésében állapodtak meg.
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Sport és szabadidős intézmények
Városi Sportcsarnokot (korábban részben önálló önkormányzati intézmény) 2000. február 1.-től öt évre 2005.
február 28.-ig az önkormányzat a Sporttrió Kft.-nek üzemeltetésre átadta. Az önkormányzat a megbízási
szerződésben kötött feltételekkel, az üzemeltetőt évente meghatározott összeggel támogatja. A Sportcsarnok
továbbra is térítésmentesen igénybe vehető az oktatási intézmények kötelező testnevelési óráinak megtartására.
A megbízási szerződés lejártával az Önkormányzat pályázatot írt ki mind a Sportcsarnok, mind a Sport és
Ifjúsági Tábor bérbeadására. A pályázati eljárás eredményesen zárult, a nyertes pályázóval Garbel-Trade BT-vel
az Önkormányzat határozott idejű 5 év időtartamra szóló bérleti szerződést kötött. A Sportcsarnok továbbra is
térítésmentesen igénybe vehető az oktatási intézmények kötelező testnevelési óráinak megtartására.
Az önkormányzati tulajdont képező sportpályák a sportszervezetek kezelésébe vannak átadva. A fenntartási
költségekhez az önkormányzat a sportszervezetek részére, évente támogatást határoz meg a költségvetésben.
Annak érdekében, hogy jobb technikai feltételek mellett tudják igénybe venni a sportpályákon térvilágítási
rendszert alakítottak ki. A térvilágítási rendszerek az ELMIB RT., valamint a Caminus RT. tulajdonában vannak,
melyek után fizetendő bérleti díjat a sportpályákat kezelő sportegyesületek fizetik meg. A bérleti díjak összege
évente inflációt követően emelkedik.
Gyomaendrőd Város II. Sportkoncepciója 2004-ben készült el, és a sportfejlesztések tekintetében a 20042009. évi időszakra terjed ki. Elkészítésében az 1998-2002. évre elkészült sportkoncepcióban foglalt
célkitűzések voltak az irányadók A Sportkoncepció elkészítésére azért van szükség, mert a testkultúrával
kapcsolatos kedvezőtlen változások megállítása és a folyamat visszafordítása egy olyan középtávú sport – és
finanszírozási koncepció kidolgozását indokolta, amely a gazdasági helyzethez és a társadalmi fejlődéshez
igazodva meghatározza a szükséges és lehetséges önkormányzati szerepvállalás elveit. Az önkormányzat sportés finanszírozási koncepciója 2009-ig szabályozza az önkormányzat legfontosabb tennivalóit, meghatározza a
sportágazatban önként vállalt feladatainak kereteit, tájékoztatást ad a sportágazat szereplőinek az önkormányzat
szerepvállalásának irányairól és mértékéről. A koncepció kiterjed minden, a városban található
sportlétesítményre.
A koncepciót a Képviselő-testület a 171/2004. (VI. 24.) KT. sz. határozatában elfogadta, felülvizsgálata 2007.
májusában esedékes.
Tourinform Iroda működtetése egy fő közalkalmazott foglalkoztatásával történt 2005. február 28-ig.
A Sportcsarnok és Ifjúsági Tábor működtetésére kiírt pályázati eljárással párhuzamosan az Iroda tartós
üzemeletetésére is lefolytatásra került a pályázati eljárás. Az Önkormányzat a nyertes pályázót, a Garbel Trade
BT-t 2005. március 01. napjával az iroda tartós üzemeltetésére bízta meg, azzal, hogy az irodát alapítványi
formában kell működtetnie. Az előírt határidőn belül az alapítványt létrehozták, annak bírósági bejegyzése
megtörtént: Gyomaendrőd Turizmusáért Alapítvány. Képviselője: Béltekiné Pallaghy Emese. A Magyar
Turizmus RT.-vel a Tourinform Iroda működtetésének megváltozása után a Névhasználati Szerződés újból
megkötésre került.
Önkormányzat Képviselő-testülete által létesített alapok
A következőkben felsorolt alapok összege az éves önkormányzati költségvetési rendeletben kerül
meghatározásra, a pályázati eljárással kapcsolatos előkészítési munka az intézmény-felügyeleti iroda feladata. A
pályázatok elbírálását a Képviselő-testület a Humánpolitikai Bizottság hatáskörébe utalta, alapítványok esetében
a pályázatok elbírálására a Képviselő-testület jogosult.
 Ifjúsági alap
A 12/1995. (IV. 18.) KT. számú rendelete az ifjúsággal kapcsolatos egyes kérdésekről
“ 5. § (1) Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete először 1996. évi költségvetésében - a Képviselő-testület
által meghatározott összegű - ifjúsági alapot hoz létre.
(2) Az ifjúsági alapból pályázat keretében támogatható az a szervezet vagy magánszemély, aki az ifjúság
szabadidejének kultúrált és hasznos eltöltésére olyan programmal rendelkezik, amelyet a gyakorlatban legalább
fél éve sikerrel alkalmaz.
(3) A pályázatokat a program és a gyakorlati tapasztalatok leírásával a Képviselő-testülethez kell benyújtani.
(4) A támogatottak köréről és a támogatás mértékéről - az alapítványok által benyújtott pályázatok
kivételével - a Humánpolitikai Bizottság dönt. Az alapítványok támogatásáról a Humánpolitikai Bizottság
előterjesztése alapján a Képviselő-testület dönt.”
Az éves költségvetésben meghatározott alap pályázati úton kerül felosztásra. 2003. évtől a pályázati alap összege
és a támogatott pályázók száma:
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Költségvetési év

Az Ifjúsági alap összege

Támogatott pályázók száma

2003.
2004.
2005.
2006.

800.000
1.200.000
1.200.000
1.200.000

44
18
24
20

 Sport alap
A sportról szóló 17/2004. (VI. 28.) KT. rendelet 7. §-a határozza meg a sportfinanszírozás rendszerét ezen belül
a sport célú kiadások mértékét.
„7. § (1) Az önkormányzat tárgyévi költségvetési rendelete - az átadott pénzeszközökkel csökkentett (segélyek,
támogatások) - működési kiadásának 1,6 %-át fordítja sportcélú kiadásaira. A sportcélú kiadások minimum
20%, de maximum 25%-a a (4) bekezdés szerinti kötött felhasználású kiadás.
(2) A kötött felhasználású kiadások levonása után maradó összeg képezi az éves Sport-alapot. A Sport-alapból
pályázati rendszer keretében kizárólag a sportról szóló 2004. évi I. törvény 16. § (1) bekezdése szerinti
sportegyesületek nyerhetnek támogatást. A Sport-alap felhasználására a pályázatot minden év március 1-ig kell
kiírni. A benyújtott pályázatokat a Humánpolitikai Bizottság bírálja el. Döntéséről tájékoztatja a Képviselőtestületet.
(3) A Sport-alapból támogatást elnyert szervezetek kötelesek eredményeikről a tárgyévet követő év január 31.
napjáig beszámolni a Képviselő-testületnek.
(4) A kötött felhasználású éves kiadások:
a) a mindenkori üzemeltetővel kötött megállapodás alapján működtetett Sportcsarnok éves támogatása,
b) sportlétesítmények (pályák) fenntartási költségeihez, felújításához évente meghatározott összeg,
c) a Városi Diáksport Bizottság költségvetési támogatása,
d) testvérvárosi sportkapcsolatok költségei,
e) Óvodai Sportnap támogatása,
f) tartalék”
A következő táblázat a választási ciklusban évente a sportszervezetek között pályázati úton kiosztásra kerülő
alap összege és a támogatott pályázók számát mutatja be.
Költségvetési év
A Sport alap összege
Támogatott pályázók száma
2003.
2004.
2005.
2006.

17.367.000
22.088.000
20.217.000
21.100.000

19
17
18
16

 Civil szervezetek támogatási alap
A civil alapról a közművelődésről szóló 25/1999. (VIII. 23.) KT. rendelet 6. §-a rendelkezik:
„(3) Az intézményesített közművelődési feladatokon túl az egyéb közösségi művelődési célok és annak
színteréül is szolgáló civil szervezetek támogatására „Civil támogatási alap” (a továbbiakban: alap) szolgál. A
támogatási alapot a tárgyév önkormányzati költségvetése eredeti működési kiadásainak 0,75 %-ában kell
meghatározni.
(4) Az alap minimum 66 %-ának az egyéb közművelődési és közösségi célú feladatot ellátó szervezetek
támogatását kell szolgálnia. Az alapból pályázat útján önkormányzati támogatásban azon társadalmi szervezetek
és alapítványok (kivéve a pártokat, a munkaadói és munkavállalói érdek-képviseleti szervezeteket, a biztosító
egyesületeket, valamint az egyházakat) részesülhetnek, amelyeket a bíróság nyilvántartásba vett, és az
alapszabályuknak megfelelő tevékenységüket ténylegesen folytatják és - a közhasznú szervezetekről szóló 1997.
évi CLVI. törvény 26. § d) pontja szerint - nem folytatnak közvetlen politikai tevékenységet, továbbá a
megvalósítandó tevékenységük megfelel az önkormányzat kiemelt közművelődési és közösségi céljainak.
(5) Az alap további maximum 34 %-a kötött felhasználású támogatás, amelyet a tárgyévi költségvetés
részletesen tartalmaz. A kötött felhasználású alapok különösen:
a) a Közalapítvány Gyomaendrőd Város Közgyűjteményeiért kiemelten közhasznú alapítvány támogatása;
b) a drog prevenciós DADA program;
c) Önkormányzati rendezvény alap;
d) Testvérvárosi kapcsolatok támogatási alapja;
e) Irodalmi, képzőművészeti, film és audiovizuális továbbá egyéb kultúrát közvetítő mű, kiadvány(ok) stb.
támogatási alapja;
f) Kiemelt városi rendezvények (május elseje és augusztus huszadika) támogatási alapja.
(6) A (4) bekezdésben és az (5) bekezdés f) pontjában foglalt alapokra külön-külön kell pályázati felhívást
kiadni minden év március 1. napjáig.”
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Az alap pályázati úton kiosztott összegei és a nyertes pályázók száma:
Költségvetési év
2003.
2004.
2005.
2006.

Civil szervezetek támogatási alap Támogatott pályázók száma
összege ezer Ft-ban
9.919.000
44
10.354.000
47
10.732.000
54
11.930.000
46

Civilszervezetek
Gyomaendrőd Város közigazgatási területén a hivatal által regisztrál civil szervezetek száma 98.
Tevékenységük alapján a civil szervezetek száma:
Tevékenységi kör
Egészségügyi jellegű szervezetek
Iskolát, óvodát segítő szervezetetek
Vadászattal, halászattal, kisállattenyésztéssel kapcsolatos szervezetek
Mezőgazdasággal, környezet- és természetvédelemmel kapcsolatos szervezetek
Közművelődés célú szervezetek
Sportszervezetek
Szociális és karitatív jellegű szervezetek
Hobbi és szabadidős szervezetek
Egyéb

Civil szervezetek
Száma
7
7
11
9
14
20
14
3
7

B./ GYÁMHIVATAL
Az 1997. évi XXXI. tv. a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról új alapokra helyezte a
gyermekvédelmi és a gyámügyi igazgatás rendszerét. A törvény célja, hogy megállapítsa azokat az alapvető
szabályokat, amelyek szerint az állam, a helyi önkormányzatok és a gyermekek védelmét ellátó természetes és
jogi személyek, továbbá jogi személyiséggel nem rendelkező más szervezetek meghatározott ellátásokkal és
intézkedésekkel segítséget nyújtsanak a gyermekek törvényben foglalt jogainak és érdekeinek érvényesítéséhez,
a szülő kötelességek teljesítéséhez, illetve gondoskodjanak a gyermekek veszélyeztetettségének megelőzéséről,
a hiányzó szülői gondoskodás pótlásáról, valamint a gyermekvédelmi gondoskodásbók kikerült fiatal felnőttek
társadalmi beilleszkedéséről.
A hatósági jogkört települési szinten három szerv között osztja meg. E szervek: a városi gyámhivatala, a
település jegyzője, valamint a képviselő-testület. A gyámhatóság magába foglalja a települési önkormányzat
jegyzőjének és a gyámhivatal feladat- és hatáskörét. A települési önkormányzat jegyzője elsősorban a
prevencióval összefüggő és az azonnali intézkedést igénylő ügyekben, míg a gyámhivatal a felügyeleti és az
ellenőrző ügyekben jár el. A gyermekvédelmi rendszer működtetése állami és önkormányzati feladat.
A gyermekek védelmét pénzbeli, természetbeni és személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások,
illetve gyermekvédelmi szakellátások, valamint a hatósági intézkedések biztosítják. Gyomaendrőd Város
Polgármesteri Hivatalának Gyámhivatala 1997. november 01. napjától működik, jelenleg 2 fővel. Illetékességi
területe: Gyomaendrőd és Hunya települések.
Hunya településről gyámhivatalunknál az elmúlt időszakban egy esetben kezdeményeztek átmeneti nevelésbe
vételi eljárást, – 8 gyermeket érintett egy családon belül - mely a gyermekvédelmi szakértői bizottság javaslata
alapján elutasításra került, egyben javasoltuk a védelembe vétel fenntartását. Egy esetben vagyonkezelő eseti
gondokként kirendeltük a nagyszülőt, majd a későbbiek során ugyanebben az esetben családbafogadáshoz
járultunk hozzá és gyámul rendeltük a nagykorú testvért. Mindkét esetben azért került sor a hatósági
intézkedésre, az eljárás megindítására, mert a szülő(k) életvitelükön nem változtattak: alkoholizáltak,
elhanyagolták a gyermekeiket.
Indult eljárás családi jogállás rendezése ügyében apaság megállapítására vonatkozóan. Folyamatosan
nyilvántartjuk a vagyonos kiskorúakat. Az állam által megelőlegezésre került a gyermektartásdíj hunyai lakosú
jogosult vonatkozásában egy esetben, mely illetékesség átvételével került hozzánk.
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A gyermekvédelmi törvény alapján a városi gyámhatóságok feladat- és hatáskörébe tartozik:
¾ Gyermektartásdíj megelőlegezése
A tartásdíj megelőlegezésére akkor kerül sor, ha a bíróság a tartásdíjat jogerősen megállapította vagy van olyan
külföldi bíróság, vagy más hatóság által hozott jogerős határozat, amelyet a Magyarországon élő gyermek javára
nemzetközi szerződés vagy viszonosság alapján kell végrehajtani, és a gyermektartásdíj összegének behajtása
átmenetileg lehetetlen, továbbá a gyermeket gondozó szülő vagy más törvényes képviselő nem képes a gyermek
részére szükséges tartást nyújtani, feltéve, hogy a gyermeket gondozó családban az egy főre jutó havi
átlagjövedelem nem éri el az öregségi nyugdíj legkisebb összegének kétszeresét. A támogatás mértéke általában
megegyezik a bírósági határozatban megállapított gyermektartásdíj összegével, azonban ettől el lehet térni, de az
előlegezett összeg ekkor sem lehet kevesebb a bíróság által megállapított összeg 50%-nál. A gyermektartásdíj
megelőlegezése legfeljebb 3 évig tarthat és a kötelezett meghatározott kamattal együtt köteles az előlegezett
összeget az államnak megtéríteni.
Gyermektartásdíj megelőlegezésben részesültek száma
Gyermektartásdíj megelőlegezésre tárgy év folyamán kifizetett
összeg ( ezer Ft )

2002.
3
411

2003.
3
493

2004.
3
573

2005.
5
869

2006.06.30.
2
526

¾ Otthonteremtési támogatás
A támogatás célja, hogy az átmeneti vagy tartós nevelésből kikerült fiatal felnőtt lakáshoz jutását, tartós
lakhatása megoldását elősegítse. Támogatásra jogosult az a fiatal felnőtt, akinek legalább hároméves időtartamú
folyamatos – gondozási helyén töltött – nevelésbe vétele a nagykorúvá válásával szűnt meg, és készpénzének
biztosításra vagy más célból lekötött betétjének, vagy ingatlan vagyonának értéke a nagykorúvá válásakor nem
haladja meg az öregségi nyugdíj legkisebb összegének hatvanszorosát. A támogatás felhasználható részben vagy
egészben a fiatal felnőtt tulajdonába kerülő építési telek, életvitelszerű lakhatásra alkalmas lakás, családi ház,
tanya vásárlására, illetve építésére, lakhatóvá tételére, tulajdonban vagy tulajdonrész szerzéssel járó felújításra
vagy bővítésre, bérlakás bérleti díjának kifizetésére, önkormányzati bérlakásának felújítására, bérlői jogviszony
megvásárlására, államilag támogatott lakásprogramban való részvételre, valamint otthonteremtést elősegítő
hitelintézeti kölcsön egyösszegű törlesztésére.
Otthonteremtési támogatásban részesült fiatal felnőttek
száma
Otthonteremtési támogatásként kifizetett összeg ( ezer Ft )

2002.
1

2003.
1

2004.
3

2005.
1

2006.06.30.
1

0

1.244

3.623

1.200

1.021

¾ Gyermekek átmeneti gondozása
A gyermekek átmeneti gondozása keretében a gyermek testi, értelmi, érzelmi és erkölcsi fejlődését elősegítő, az
életkorának, egészségi állapotának és egyéb szükségleteinek megfelelő étkeztetésről, ruházattal való ellátásáról,
mentálhigiénés és egészségügyi ellátásáról, gondozásáról, neveléséről, lakhatásáról kell gondoskodni. A
gyermekek átmeneti gondozását – a szülői felügyeletet gyakorló szülő vagy más törvényes képviselő kérelmére
vagy beleegyezésével – ideiglenes jelleggel, teljes körű ellátással kell biztosítani, ha a szülő egészségügyi
körülménye, életvezetési problémája, indokolt távolléte vagy más akadályoztatása miatt a gyermek nevelését a
családban nem tudja megoldani. A gyermekek átmeneti gondozása az alapjául szolgáló ok fennállásáig, de
legfeljebb tizenkettő hónapig tart. A gyermekek átmeneti gondozása során a gyermek iskolai oktatását –
lehetőség szerint – iskolaváltás nélkül kell biztosítani.
Az elmúlt 4 évben nem volt ilyen irányú igény.
¾ Védelembe vétel
Ha a szülő vagy más törvényes képviselő a gyermek veszélyeztetettségét az alapellátások önkéntes
igénybevételével megszüntetni nem tudja, vagy nem akarja, de alaposan feltételezhető, hogy segítséggel a
gyermek fejlődése a családi környezetben mégis biztosítható, a települési önkormányzat jegyzője a gyermeket
védelembe veszi. A települési önkormányzat jegyzője – a gyermekjóléti szolgálat javaslatának
figyelembevételével – védelembe veheti továbbá a szabálysértési hatóság értesítése alapján a szabálysértést
elkövetett fiatalkorút, a nyomozó hatóság nyomozást megtagadó határozata alapján a 14. életévét be nem töltött
gyermeket, a rendőrség, az ügyészség, illetve a bíróság jelzése alapján a bűncselekmény elkövetésével
gyanúsított, vádolt fiatalkorút. A védelembe vétellel egyidejűleg a gyermek gondozásának folyamatos segítése és
ellátásának megszervezése, a szülői nevelés támogatása érdekében a települési önkormányzat jegyzője a
gyermek részére a gyermekjóléti szolgálat családgondozóját rendeli ki, és szükség esetén a szülő kötelezhető a
napközbeni ellátás igénybevételére, a családvédelemmel foglalkozó szervezet felkeresésére, a szülőt
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figyelmeztetni lehet az életvezetése megváltoztatására, a gyermek számára pedig magatartási szabályokat lehet
megállapítani.
Két család esetében a szülők háromnál is több (egyiknél 6, másiknál 7) gyermeket nevelnek rossz körülmények
között, ami a szülők életvitelének köszönhető és több éve fenntartjuk a védelembe vételt. Mindkét esetben
kezdeményezésre került a kiskorúak átmeneti nevelésbe vétele, de az eljárás lefolytatása után az átmeneti
nevelésbe vételi kérelmet a gyámhivatal elutasította és javasolta a védelembe vétel fenntartását. A védelembe
vételi eljárás kezdeményezésére leginkább a szülők elhanyagoló (érzelmi elhanyagolás, a szülők életvezetési
problémái, illetve italozás) életmódja miatt kerül sor.
Védelembe

vett

kiskorúak

2002.
36

2003.
39

2004.
49

2005.
38

2006.06.30.
34

¾ Családbafogadás
A szülői felügyeletet gyakorló mindkét szülő vagy a szülői felügyeletet egyedül gyakorló szülő kérelmére – a
különélő másik szülő meghallgatásával – a gyámhivatal hozzájárulhat ahhoz, hogy a szülő egészségi állapota,
indokolt távolléte vagy más családi ok miatt a gyermeket a szükséges ideig más, általa megnevezett család
átmenetileg befogadja, gondozza, és nevelje, feltéve, hogy a családbafogadás a gyermek érdekében áll.
Családbafogadásra a szülői felügyeletet gyakorló szülő(k) külföldön, esetleg vidéken történő munkavállalása
vagy az egészségi állapot, életvitel miatt került sor.
Családba

fogadott
száma

gyermekek

2002.
9

2003.
6

2004.
6

2005.
6

2006.06.30.
1

¾ Ideiglenes hatályú elhelyezés
Ha a gyermek felügyelet nélkül marad vagy testi, értelmi, érzelmi és erkölcsi fejlődését családi környezete vagy
önmaga súlyosan veszélyezteti, és emiatt azonnali elhelyezése szükséges, a települési önkormányzat jegyzője, a
gyámhivatal, valamint a határőrség, a rendőrség, az ügyészség, a bíróság, a büntetés-végrehajtási intézet
parancsnoksága a gyermeket ideiglenesen a nevelésre alkalmas, azt vállaló különélő szülőnél, más
hozzátartozónál, illetve személynél, vagy ha erre nincs lehetőség a legközelebbi ideiglenes hatályú elhelyezés
biztosítására is kijelölt – gyermekotthonban helyezi el, és erről haladéktalanul értesíti az illetékes gyámhivatalt,
illetve a külföldi állampolgárságú gyermek esetében Budapest Főváros V. Kerület Gyámhivatalát.
A gyámhivatal haladéktalanul megvizsgálja az ideiglenes hatályú elhelyezés megszüntetését, illetve fenntartását
vagy megváltoztatását és az indokolt perindítások lehetőségét.
Az azonnali elhelyezéseket a legtöbb esetben már megelőzte a védelembe vétel, szoros családgondozás, ami nem
vezetett eredményre.
Több esetben előfordult viszont az elmúlt négy évben, hogy újszülöttet, csecsemőt helyeztünk el ideiglenesen
nevelőszülőhöz. Előfordult olyan is, hogy az anya nem jelent meg terhesgondozáson, nem volt szakorvosnál
sem, a szülők letagadták a terhességet és a kórház jelzett hatóságom felé.
Sokszor előfordult az is, hogy a szülő(k) és a gyermek között olyan konfliktushelyzet alakul ki, amikor is a
gyermek kijelentette, hogy nem hajlandó a szüleivel tovább együtt élni és ő maga kérte az azonnali intézkedést.
Természetesen szinte minden esetben már megelőzte a családgondozás.
A gyámhatóság által elrendelt ideiglenes hatályú elhelyezések
száma

2002.
6

2003.
9

2004.
3

2005.
6

2006.06.30.
1

¾ Átmeneti nevelésbe vétel
A gyámhivatal a gyermeket átmeneti nevelésbe veszi, ha a gyermek fejlődését a családi környezete veszélyezteti,
és a veszélyeztetettségét az alapellátás keretében biztosított szolgáltatásokkal, valamint a védelembe vétellel nem
lehetett megszüntetni, illetve attól eredmény nem várható, továbbá, ha a gyermek megfelelő gondozása a
családján belül nem biztosítható. Az átmeneti nevelésbe vétellel egyidejűleg a gyámhivatal a gyermeket
nevelőszülőnél vagy – ha ez nem lehetséges – gyermekotthonban, illetve fogyatékos vagy pszichiátriai betegek
otthonába helyezi el, és gyámot rendel. Az átmeneti nevelésbe vétel addig biztosítja az egyéni elhelyezési terv
szerint a gyermek otthont nyújtó ellátását, amíg a gyermek családja képessé válik a gyermek visszafogadására.
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A gyámhivatal által elrendelt átmeneti nevelésben részesülő gyermekek átmeneti nevelése szinte kizárólagosan
csak a nagykorúság elérésével szűntek meg. Két esetben szűnt meg azért az átmeneti nevelés, mert a szülő(k)
hozzájárultak a gyermek örökbefogadásához.
Nyilvántartott
száma

átmeneti

neveltek

2002.
13

2003.
13

2004.
12

2005.
11

2006.06.30.
11

¾ Tartós nevelésbe vétel
A gyámhivatal a gyermeket tartós nevelésbe veszi, ha a szülő vagy mindkét szülő felügyeleti jogát a bíróság
megszüntette, a szülő vagy mindkét szülő elhalálozott, és a gyermeknek nincs felügyeletet gyakorló szülője, a
gyermek ismeretlen szülőktől származik, a szülő gyermeke örökbefogadásához az örökbefogadó személyének és
személyi adatainak ismerete nélkül tett hozzájáruló nyilatkozatot, feltéve, hogy a gyermek ideiglenes hatállyal
nem helyezhető el leendő örökbefogadó szülőnél. A tartós nevelésbe vétellel egyidejűleg a gyámhivatal a
gyermeket nevelőszülőnél, vagy ha ez nem lehetséges gyermekotthonban, illetőleg Szt. hatálya alá nem tartozó
fogyatékosok és pszichiátriai betegek otthonába helyezi el, és gyámot rendel.
Tartós nevelés elrendelésére hivatalunkban azért került sor, mert a szülő(k) hozzájárultak a gyermek
örökbefogadásához, illetve egy esetben az átmeneti nevelésbe vett gyermeknek mindkét szülője elhalálozott.
Nyilvántartott
száma

tartós

neveltek

2002.
1

2003.
3

2004.
3

2005.
1

2006.06.30
1

¾ Nevelési felügyelet
Ha az átmeneti vagy tartós nevelésbe vett gyermek egészségi vagy pszichés állapota következtében saját vagy
mások életét egészségét közvetlenül veszélyeztető magatartást tanúsít és ez csak teljes körű ellátásának azonnali,
zárt körülmények közötti felügyeletével hárítható el, a speciális gyermekotthon vezetője a gyermeket személyes
szabadságában korlátozhatja. A gyámhivatal hivatalból vagy kérelemre a speciális gyermekotthonban elhelyezett
átmeneti vagy tartós nevelésbe vett gyermek nevelési felügyeletét rendelheti el, ha a gyermek egészségi vagy
pszichés állapotának zavara következtében olyan magatartást tanúsít, amely – saját vagy mások életére – jelentős
veszélyt jelenthet, illetve közvetlen és súlyos veszélyt jelent, feltéve, hogy ez csak zárt körülmények között
biztosított teljes körű ellátással, kivizsgálással és terápiával hárítható el. A nevelési felügyelet időtartama nem
haladhatja meg a két hónapot.
Az elmúlt 4 évben ilyen intézkedés nem történt.
¾ Utógondozás
Az átmeneti vagy tartós nevelés megszűnése után – kivéve, ha a gyermeket örökbe fogadták – a gyámhivatal
legalább egy év időtartamra elrendeli a gyermek és a fiatal felnőtt utógondozását feltéve, hogy az utógondozást a
fiatal felnőtt maga is kéri. Az utógondozás célja, hogy elősegítse a gyermek, illetve fiatal felnőtt családi
környezetébe való visszailleszkedését, önálló életének megkezdését.
Utógondozás
elrendelése

2002.
6

2003.
2

2004.
4

2005.
1

2006.06.30.
1

¾ Utógondozói ellátás
A gyámhivatal a fiatal felnőtt kérelmére – illetve a gyermek nagykorúságának elérése előtt a gyám javaslatának
figyelembevételével – elrendeli az utógondozói ellátást, ha a gyermek, illetve a fiatal felnőtt átmeneti vagy tartós
nevelésbe vétele nagykorúvá válásával szűnt meg, és létfenntartását önállóan biztosítani nem tudja, vagy nappali
oktatás munkarendje szerint, vagy felsőoktatás tagozatán tanulmányokat folytat, vagy szociális bentlakásos
intézménybe felvételét várja. Az utógondozói ellátását a fiatal felnőtt huszonnegyedik évének betöltéséig kérheti.
Utógondozói
elrendelése

ellátás

2002.
3

2003.
1

2004.
1
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2005.
4

2006.06.30.
0

¾ Szülői felügyeleti jog gyakorlásával kapcsolatos ügyek
- szülői ház elhagyása
- gyermek végleges külföldre távozása
- életpálya kijelölése
- gyermek családi és utónevének megállapítása
- gyámnevezés és a gyámságból való kizárás
¾ Törvényes képviselet vagyoni ügyekben
A szülők gyermekük vagyonát biztosíték adás és számadás kötelezettsége nélkül kezelik és a vagyon állagáról is
csak a kezelés megszűnésekor köteles számot adni. A gyámhivatala a szülők vagyonkezelői jogát, ha bizonyos
körülmények fenn állnak korlátozhatja, illetve megvonhatja. A tartásdíj vagy megelőlegezett gyermektartásdíj
felhasználását indokolt esetben ellenőrzése alá vonhatja. Bizonyos esetekben a törvényes képviselők által tett
gyermeket (gondnokoltat) érintő jognyilatkozatok érvényességéhez a gyámhivatal jóváhagyása szükséges. A
gyermek illetve a gondnokság alatt álló személy vagyonát a gyám és a gondnok leltárral veszi át. A
folyókiadásokat meghaladó pénzösszeget gyámhatósági fenntartásos betétben kell elhelyezni a személyes
tulajdon szokásos tárgykörében nem tartozó ékszereket az Országos Takarékpénztár és Kereskedelmi Bank
Részvénytársaságnál letétbe kell elhelyezni. A kulturális javakat az illetékes múzeumban letétként kell
elhelyezni.
Ingatlan eladással, megterheléssel kapcsolatos ügyek száma
Nyilvántartott ingó- és ingatlan tulajdonos kiskorúak száma
Kiskorúak száma, akiknek gyámi fenntartásos betétállománya
van
Gondnokoltak
száma,
akiknek
gyámi
fenntartásos
betétállománya van

2002.
36
278
33

2003.
58
275
44

2004.
39
254
51

2005.
21
235
44

2006.06.30
9
267
37

33

32

53

23

21

¾ A kapcsolattartási ügyek
A gyámhivatal hatásköre a kapcsolattartásos szabályozására, újraszabályozására illetőleg végrehajtására irányul.
A gyermekétől külön élő szülő joga és kötelessége, hogy gyermekével kapcsolatot tartson fenn. A gyermeket
nevelő szülő vagy más személy pedig köteles a zavartalan kapcsolattartást biztosítani. Mind a szülőknek, mind a
gyermeknek törekednie kell válást követően is a szülő-gyermek kapcsolat fenntartásáról, mert a gyermek
érdekében az áll, ha továbbra is maga mellett tudhatja mindkét szülőjét.
A kapcsolattartás szabályozását elsősorban egyezség létrehozásával, tárgyalás megtartásával kell rendezni. A
kapcsolattartás formája a folyamatos és az időszakos kapcsolattartás. A szülőkön kívül jogosult a gyermekkel
való kapcsolattartásra a nagyszülő, a nagykorú testvér, továbbá – ha a szülő és a nagyszülő nem él, illetőleg a
kapcsolattartásban tartósan akadályozva van, vagy kapcsolattartási jogát önhibájából nem gyakorolja – a
gyermek szülőjének testvére, valamint szülőjének házastársa is jogosult. A kapcsolattartási kérelem elutasítására,
a kapcsolattartás korlátozására, szüneteltetésére és megvonására kerül sor bizonyos veszélyeztető magatartás
gyakorlása folytán. A gyámhivatal hatáskörébe tartozik valamennyi kapcsolattartást szabályozó határozat
végrehajtása, tekintet nélkül, hogy a bíróság, vagy gyámhivatal hozta.
Kapcsolattartási
száma

ügyek

2002.
15

2003.
15

2004.
4

2005.
8

2006.06.30.
4

¾ A kiskorú házasságkötésének engedélyezésével kapcsolatos ügyek
A házasságkötés feltétele, hogy a kiskorú férfi és nő a 16. életévét betöltse. A gyámhivatal az előzetes engedélyt
a személyesen előterjesztett kérelemre akkor adja meg, ha:
- a kiskorú az engedély megadása iránti kérelmet szabad akaratából, befolyástól mentesen nyújtotta be,
- a házasságkötés a kiskorú érdekét szolgálja,
- részt vett a családvédelmi szolgálat tanácsadásán,
- a kiskorú a házasságkötéshez szükséges testi, értelmi, erkölcsi fejlettséggel rendelkezik,
- a meglévő, illetve születendő gyermekének gondozásához, ellátásához, neveléséhez szükséges feltételek
biztosítva vannak.
Önmagában az a tény, hogy a kiskorú várandós – az egyéb körülmények gondos vizsgálata és mérlegelése nélkül
– nem alapozza meg a házasságkötés engedélyezését.
Kiskorúak
házasságkötése

2002.
0

2003.
3

2004.
0

2005.
0

89

2006.06.30.
0

¾ Örökbefogadás
Az örökbefogadás célja az olyan kiskorú családi nevelésének biztosítása, akinek szülei nem élnek, vagy akiket a
szüleik megfelelően nem képesek nevelni. Ennek érdekében az örökbe fogadható, valamint annak rokonai, és az
örökbefogadott között családi kapcsolat jön létre. Az örökbefogadás céljának megvalósulását vizsgálja a
gyámhivatal az örökbefogadás engedélyezésekor, az örökbefogadás felbontásakor pedig e cél meghiúsulását. Az
örökbefogadás feltétele, hogy az örökbefogadó teljesen cselekvőképes nagykorú, és örökbefogadásra alkalmas
személy legyen. Az örökbefogadott pedig kiskorú. A gyámhivatal eljárása során vizsgálja az örökbefogadás
engedélyezése iránti kérelem benyújtásakor az örökbefogadó és az örökbefogadandó gyermek életkora között
fennálló különbséget.
Az örökbefogadás kizáró okai:
- az örökbefogadni szándékozó személy szülői felügyeletet megszüntető, vagy közügyek gyakorlásától
eltiltó, illetőleg cselekvőképességet érintő gondnokság alá helyezést kimondó jogerős bírói ítélet
hatálya alatt,
- az örökbefogadás a kiskorú gyermek érdekeivel ellentétben áll, vagy közérdeket sért,
- az örökbefogadás akár a felek, akár a közreműködő személyek vagy szervek részére haszonszerzéssel
jár.
Az örökbefogadási eljárás nyílt és titkos lehet. A gyámhivatal örökbefogadhatóvá nyilvánítja az olyan átmeneti
nevelt gyermeket, akivel a szülő gyermekével önhibájából nem tart kapcsolatot és életvitelén, körülményein az
átmeneti nevelés megszüntetése érdekében nem változtat, vagy a szülő fél éven át gyermekével semmilyen
formában nem tart kapcsolatot, vagy ha a szülő lakó- vagy tartózkodási helyét az új lakó- vagy tartózkodási
helye megjelölése nélkül megváltoztatta.
Engedélyezett örökbefogadások száma
Örökbefogadásra alkalmasnak nyilvánított szülők
száma
Örökbefogadhatónak nyilvánított kiskorúak száma

2002.
0
6

2003.
1
4

2004.
1
6

2005.
1
2

2006.06.30.
0
2

0

0

1

1

0

¾ A családi jogállás rendezése
Rendezetlen a gyermek családi jogállása abban az esetben, ha a születését az apa adatai nélkül
anyakönyvezték., valamint akkor is, ha az anyakönyvben egyik szülőre vonatkozóan sincs adat. A családi
jogállás rendezésének egyik leggyakoribb eszköze az apai elismerő nyilatkozat, amely önmagában megállapítja
az apaságot. Apai elismerő nyilatkozatot tehet a fogamzási idő kezdetétől az a férfi, akitől a gyermek származik,
ha nem kell más férfit a gyermek apjának tekinteni és a gyermek legalább 16 évvel fiatalabb a nyilatkozónál.
Apai elismerő nyilatkozatot csak személyesen lehet tenni. A nyilatkozat teljes hatályához szükséges A
nyilatkozat teljes hatályához szükséges az anya, a 14. életévét betöltött gyermek hozzájárulása, amelyet – ha az
anya vagy a gyermek nem él, illetve tartósan gátolva van a nyilatkozatában – a gyámhivatal pótol. Ha a gyermek
apja sem az anya házassági köteléke, sem az utólagos házassága, vagy apai elismerő nyilatkozat alapján nem
állapítható meg, az apaságot bírósági úton lehet megállapítani. Az anyaságot szintén megállapítja a bíróság.
Amennyiben a gyámhivatal eljárása során az anya nem tud, vagy nem kíván nyilatkozatot tenni az apa
személyéről, a gyermek hároméves koráig bármikor kérheti a gyermek részére apaként képzelt személy
bejegyzését. Hároméves korát követően erre vonatkozóan a gyámhivatal hivatalból intézkedik.
Kiskorúak száma, akiknek családi jogállása a gyámhivatalnál az
adott év folyamán rendeződött

2002.
10

2003.
18

2004.
6

2005.
18

2006.06.30.
4

¾ Gyámság
A kiskorú gyermek, ha nem áll szülői felügyelet alatt, gyámság alá tartozik. A gyámhivatal a gyámrendelés előtt
megvizsgálja:
- a gyámrendelés okát,
- van-e a gyermeknek nevezett gyámja, vagy gyámul kirendelhető rokona, illetve más, a gyámság ellátására
alkalmas személy,
- a szülői felügyeletet korábban gyakorló szülő végrendeletében, vagy közokiratban kizárt-e valamely személyt a
gyámságból
- van- e a kiskorúnak vagyona, szükséges-e vagyona megóvása iránt intézkedni.
A gyámhivatal eljárása során iratokat szerez be, környezettanulmányt készít és tájékozódik arról, hogy a leendő
gyám alkalmas-e feladatának ellátására, vele szemben van-e valamilyen kizáró tényező. A gyámság alatt állónak
gondozója, vagyonának kezelője, törvényes képviselője. Megszűnik a gyámság, ha a gyámság alatt álló meghal,
ha a gyermek szülői felügyelet alá kerül, vagy nagykorúságát eléri. A gyámhivatal a gyámot felmentheti,
elmozdíthatja, vagy azonnali hatállyal felfüggesztheti, amennyiben tevékenysége ezt indokolja.
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Gyámság
száma

alatt

állók

2002.
33

2003.
40

2004.
36

2005.
38

2006.06.30.
2

¾ Gondnokság
A cselekvőképességet érintő gondnokság két fajtája van, cselekvőképességet korlátozó gondnokság és
cselekvőképességet kizáró gondnokság. A gyámhivatal hatáskörébe tartozik a gondnokság alá helyezés
megindítása és a gondnokság alá helyezés megszüntetésére vonatkozó perindítás, amennyiben azt vállaló
egyeneságbeli hozzátartozó nincs. A gondnokság alá helyezésre irányuló per jogerős befejezését követően a
gyámhivatal gondnokot rendel ki. A gondnoki tisztség viselésére olyan személyt kell kijelölni, aki az eset összes
körülményeit figyelembevéve alkalmas, és vele szemben kizáró ok nem merül fel. A gondnok kirendelésénél az
együtt élő házastársat, a szülőket, az egyéb rokonokat és hozzátartozókat előnyben kell részesíteni. Gondnokság
típusai: ideiglenes gondnokság, zárgondnokság, méhmagzati gondnokság, ügygondnokság.
A gondnokság megszűnése a gondnoki tisztség megszűnését eredményezi.
Nyilvántartott gondnokság alatt állók
száma

2002.
89

2003.
112

2004.
65

2005.
61

2006.06.30.
26

¾ Számadási ügyek
A kiskorúak és a gondnokoltak vagyonának kezelője a számadásra kötelezett szülő, a gyám, a gondnok, az
ügyeinek vitelében akadályozott személy gondnoka, az ideiglenes gondnok, a vagyonkezelő eseti gondnok és a
zárgondnok. Ezen személyek számadásra kötelezettek a gyámhivatal az önjogúvá vált személy vagy az új
vagyonkezelő felé, rendszeres eseti és végszámadás formájában. A számadás átvizsgálása alkalmával ellenőrizni
kell, hogy a vagyonkezelő nem okozott-e kárt, nincs-e valamilyen hiány a számadásban, illetőleg a vagyonkezelő
elszámol-e mindenről.
Számadásra kötelezett gyámok
száma
Számadásra kötelezett gondnokok
száma

2002.
16

2003.
18

2004.
15

2005.
15

2006.06.30
15

38

19

23

24

19

C./ SZOCIÁLIS IRODA
Az iroda dolgozóinak feladata túlnyomó többségében változatlanul az önkormányzat hatáskörébe tartozó
szociális igazgatási feladatok, ezen belül is a pénzbeli és természetbeni ellátások, a személyes gondoskodást
nyújtó szociális szolgáltatások, illetve az azokhoz való hozzájutás biztosítása. A szociális szolgáltatások
engedélyeztetése.
A fiatalok első lakáshoz jutásának támogatása és az önkormányzati tulajdonú lakások bérbeadásával kapcsolatos
ügyek intézése.
Általában az osztályon, vagyis a szociális irodában csapódnak le, a kampány jellegű, adhoc ügyek, mint pl.: a
gyermekek nyári étkeztetése, belvíz okozta károk támogatása.
Ezen kívül az egészségügy területéről mi végezzük a lakosság szűrővizsgálatának szervezését, a vállalkozó
orvosok, az orvosi ügyelet működtetésével kapcsolatos bizottsági, testületi előterjesztések, szerződések,
statisztikai jelentések készítését.
A konkrét napi feladataink az elmúlt időszakhoz viszonyítva ebben a ciklusban csak annyit változtak,
amennyiben azt a jogszabályi változások megkövetelték, az viszont az utóbbi időben, különösen az Európai
Uniós csatlakozás kapcsán igen szép számban volt.
A rászorultságtól függő szociális ellátások jogosultsági feltételét a szociális és gyermekvédelmi törvény,
valamint a helyi rendeleteink is az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének (a továbbiakban: NYM)
%-os mértékében határozzák meg, és a megállapítható ellátás összege is ehhez igazodik.
A NYM összege 2006. évben: 25800,- Ft.
Gyomaendrőd Város Önkormányzata rászorultságtól függően, az alábbi támogatásokat nyújtja:
- időskorúak járadéka,
- rendszeres szociális segély,
- lakásfenntartási támogatás,
- ápolási díj,
- átmeneti segély,
91

-

temetési segély,
adósság csökkentési támogatás,
rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény,
rendkívüli gyermekvédelmi támogatás,
lakástámogatás.

¾ Időskorúak járadéka
Ez az ellátás a megélhetést biztosító jövedelemmel nem rendelkező időskorú személyek részére nyújtott
támogatás.
Az igényelheti, aki a 62. életévét, illetőleg a reá irányadó nyugdíjkorhatárt betöltötte, és:
- havi jövedelme, valamint
- saját és vele együtt lakó házastársa, élettársa jövedelme alapján számított egy főre jutó havi jövedelme nem
haladja meg a NYM összegének 80%-át, egyedülálló esetén 95%-át, illetve
- (új elem 2006. január 1.-től) egyedülálló, 75. életévét betöltött személy esetében a 130%-át.
Az ellátás havi összege, a fentebb részletezett feltételekhez igazodóan, a NYM összegének 80%-ától, 130%-áig,
terjedhet.
Az ellátásra való jogosultságot a megállapítástól illetve az előző felülvizsgálattól számított második év március
31. napjáig a hivatal felülvizsgálja.
Korábban a folyósított ellátás erejéig hagyatéki hitelezői igényt jelentett be az önkormányzat, de ez a törvényi
rendelkezés 2003. február 15. napján hatályát veszítette.
¾ Rendszeres szociális segély
Rendszeres szociális segélyt az kaphat, aki
a) a 18. életévét betöltötte és aktív korú, továbbá
aa) munkaképességét legalább 67%-ban elvesztette, vagy
ab) vakok személyi járadékában részesül, illetőleg
ac) fogyatékossági támogatásban részesül,
b) aktív korú nem foglalkoztatott,
feltéve, hogy megélhetése más módon nem biztosított.
Az a) pontban megjelölt személynek akkor nem biztosított a megélhetése, ha havi jövedelme, valamint
családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a NYM 80%-át, és vagyona sem neki, sem
családjának nincs.
Kedvező elbírálás esetén, a kérelmező az alábbi rendszeres ellátást kaphatja:
- teljes összegű: a NYM összegének 80%-a,
- rész összegű: a kérelmező havi jövedelme kerül kiegészítésre, hogy az elérje a teljes összegű segély
összegét.
A b) pontban megjelölt, - azaz az aktív korú nem foglalkoztatott - személynek akkor nem biztosított a
megélhetése, ha a havi jövedelme nem haladja meg a NYM összegének 70%-át, valamint családjában az egy
főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a NYM összegének 80%-át, és vagyona sem neki, sem családjának
nincs.
2006. július 1. napjától lényegesen megváltozik a segély havi összegének a számítása, ugyanis a NYM
összegének 90%-ához viszonyítjuk a támogatás összegét, és a támogatáskérőt, illetve családját, mint fogyasztási
egységet vesszük figyelembe, ennek függvényeként egy-egy kérelmezőnek, illetve családjának utalt segély
összege szinte személyenként más és más lesz.
A jogosultság feltételeit a hivatal kétévente felülvizsgálja, melynek határideje a megállapítást, illetve az előző
felülvizsgálatot követő második év március 31. napja.
¾ Lakásfenntartási támogatás
A lakásfenntartási támogatás a szociálisan rászorult személyeknek, családoknak az általuk lakott lakás
fenntartásával kapcsolatos rendszeres kiadásaik viseléséhez nyújtott támogatás.
A lakásfenntartási támogatás nyújtása nem volt kötelező az önkormányzatok számára, de önkormányzatunk a
szociális törvény életbelépése óta, mindig is biztosította ezt a támogatási formát, és jelenleg is él rendeletünkben
önként vállalt formája.
A jelenleg törvényi szinten szabályozott normatív lakásfenntartási támogatás, mely kötelezően ellátandó feladat,
2004. május 1. napjától hatályos.
Normatív lakásfenntartási támogatásra jogosult az a személy, akinek a háztartásában az egy főre jutó havi
jövedelem nem haladja meg a NYM összegének 150%-át, és a lakásfenntartás elismert havi költsége meghaladja
a háztartás havi összjövedelmének 20%-át.
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A lakásfenntartás elismert havi költségét a szociális törvényben meghatározott elismert lakásnagyság és az egy
négyzetméterre jutó elismert költség szorzata adja.
Elismert lakásnagyság:
a) ha a háztartásban egy személy lakik 35 nm,
b) ha a háztartásban két személy lakik 45 nm
c) ha a háztartásban három személy lakik 55 nm
d) ha a háztartásban négy személy lakik 65 nm
e) ha négy személynél több lakik a háztartásban, a d) pontban megjelölt lakásnagyság és minden további
személy után 5-5 nm, de legfeljebb a jogosult által lakott lakás nagysága.
Az egy négyzetméterre jutó elismert havi költség 2006. évben 425,- Ft.
A normatív lakásfenntartási támogatás egy hónapra jutó maximális összege, a lakásfenntartás elismert havi
költségének 30%-a, ha a jogosult háztartásában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a NYM
összegének 50%-át. Tehát a jövedelem függvényében a megállapítható támogatás százalékosan változik, de
legkisebb összege nem kevesebb, mint 2500,-Ft.
Mint azt már említettem, önként vállalt feladatként a 7/2003. (III. 31.) KT rendelet 12.-13. §-ában szabályozottak
szerint a városba a közelmúltban létesített új szennyvíz gerincvezetékre, illetve az ivóvíz hálózatra történő
rákötés esetén, lakásfenntartási célú, egyszeri támogatás állapítható meg, és állapítottunk is meg az elmúlt
években több millió forintértékben.
¾ Ápolási díj
Az ápolási díj a tartósan gondozásra szoruló személy otthoni ápolását ellátó nagykorú hozzátartozó (Ptk. 685. §
b) pont) részére biztosított anyagi hozzájárulás.
A) Alanyi jogon ápolási díjra jogosult a hozzátartozó, ha önmaga ellátására képtelen, állandó és tartós
felügyeletre szoruló
a) súlyosan fogyatékos, vagy
b) tartósan beteg 18 év alatti személy gondozását, ápolását végzi.
B)
Méltányossági alapon kaphat ápolási díjat az a hozzátartozó, aki tartósan beteg 18 év feletti
hozzátartozója ápolását, gondozását végzi, és emiatt a Munka törvénykönyvében meghatározottak szerint fizetés
nélküli szabadságot vesz igénybe, feltéve, hogy családjában az egy főre számított havi jövedelem a NYM
összegét, egyedülálló esetében annak 150%-át nem haladja meg.
Méltányossági alapon nem kötelező az önkormányzatnak ápolási díjat megállapítani, de a mi önkormányzatunk
az ismertetett feltételek megléte esetén azt, mint önként vállalt feladatot biztosítja.
2005. szeptember 1. napjától hatályos az a törvényi rendelkezés, hogy a fokozott ápolást igénylő fogyatékos
személy ápolója magasabb (a NYM összegének 130%-a, ez 2006. évben: 33540,- Ft) összegű ápolási díjra
jogosult.
A fokozott ápolási igényt a kérelem nyomtatványon kell jelezni. Ebben az esetben a beteg önellátó képességének
vizsgálatát kérésünkre a Megyei Módszertani Otthon végzi el, és az általa kiállított szakvélemény alapján lehet a
magasabb összegű ápolási díjat megállapítani.
Alanyi jogon járó ápolási díj esetén az ellátás havi bruttó összege megegyezik a NYM összegével, (25800,- Ft)
melyből 8,5% nyugdíjjárulék kerül levonásra.
Fokozott ápolást igénylő esetében az ellátás havi bruttó összege megegyezik a NYM összegének 130%-ával,
melyből 8,5% nyugdíjjárulék kerül levonásra.
Méltányossági alapon megállapított ápolási díj esetén az ellátás havi összege a NYM összegének 80%-a. A
nyugdíjjárulék ebben az esetben is 8,5%.
Az ápolási díjon töltött idő, szolgálati időre jogosít.
Az ápolási díjra való jogosultságot a hivatal kétévente legalább egyszer felülvizsgálja, melynek határideje, a
megállapítást, illetve az előző felülvizsgálatot követő második év március 31. napja.
2006. január 1. napjától kezdődően új elem, hogy aki súlyosan fogyatékos hozzátartozóját legalább 10 éve
ápolja, és a Tny. szerint részére saját jogú, nyugdíjnak minősülő ellátást állapítanak meg, nem kell az ápolási
díjat megszüntetni, az a saját ellátás mellett is továbbfolyósítható.
¾ Átmeneti segélyezés
A képviselő-testület a hatáskörét a polgármesterre, illetve a különösen méltányolandó eset elbírálását a
Humánpolitikai Bizottságára átruházta.
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E támogatás az egy-egy nagyobb kiadással járó esemény miatt rendkívüli élethelyzetbe került személyek, család
megsegítésére szolgál. Rendkívüli élethelyzet lehet, a legalább 8 napot elérő, vagy meghaladó betegség, elemi
kár, közeli hozzátartozó halála esetén viselt temetési költségek.
Elemi kár kivételével, az ismertetett esetekben segély akkor adható, ha a kérelmező családjában az egy főre jutó
havi jövedelem nem haladja meg a NYM összegét, (2006. évben: 25800,- Ft) egyedülálló esetén annak 150%-át,
nem rendelkezik vagyonnal, az önkormányzat, illetve intézményei felé nincs önhibájából köztartozása és
munkanélküliként sem a kérelmező sem a családtagja együttműködés hiánya miatt nem áll büntető intézkedés
hatálya alatt.
A segély évente maximum három alakalommal igényelhető, egyszeri összege a rászorultsághoz igazodóan
10000,- Ft-ig terjedő összeg lehet.
Elemi kár esetén az egy főre jutó havi nettó jövedelem a NYM összegének háromszorosánál több nem lehet, az
adható támogatás mértékét a kár nagysága, a biztosító kártérítése és esetleges felsőbb szabályozás is
befolyásolja.
2005. évben a belvíz okozta károk támogatására 196 családnak közel 100 MFt-ot osztottunk ki.
Amennyiben az ismertetett feltételeknek nem felel meg a kérelmező, de külön méltánylást érdemlő élethelyzetbe
kerül, legfeljebb évi egy alkalommal a Humánpolitikai Bizottság segélybe részesítheti, feltéve, hogy családjában
az egy főre jutó havi nettó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének
kétszeresét.
A fentieken túl, magas gyógyszerköltség címén átmeneti segélyben részesülhet az:
- aki nem jogosult közgyógyellátásra,
- akinek esetenkénti gyógyszerkiadása meghaladja a NYM összegének 25%-át, de az egy főre jutó havi
jövedelem nem haladja meg annak 200%-át, és az egyéb feltételeknek is megfelel. (köztartozás,
együttműködés)
A megállapítható támogatás a gyógyszertár által igazolt költség 50%-a, de maximum jövedelemtől függően
5000,- Ft – 10000,- Ft lehet.
¾ Temetési segély
A temetési költségeket viselő személynek nyújtott anyagi támogatás, melynek összege a helyben szokásos
legolcsóbb földbe temetés költségeinek 10%-ánál kevesebb, és 15%-ánál több nem lehet.
Az előzőeknek megfelelő összeget évente két alkalommal a GYOMASZOLG Iparipark kft. által közölt adatok
alapján határozzuk meg, jelenleg: 10460,- Ft.
A segélyt az a temetési költségeket viselő személy kérheti, aki:
- a haláleset időpontjában települési állandó lakos,
- családjában az egy főre jutó havi jövedelem a NYM összegének 300%-át nem haladja meg,
- a hadigondozásról szóló 1994. évi XLV. törvény alapján temetési hozzájárulásban nem részesül.
Ezt a támogatási formát sem kötelező nyújtania az önkormányzatnak, de nálunk ez 1993. óta élő támogatási
forma.
¾ Adósság csökkentési támogatás
Ugyancsak önként vállalt feladata az önkormányzatnak, melyet 2004. január 1. napjától vezetett be.
A támogatást azok kérhetik, akik:
a) a lakóhelyéül szolgáló és tartozással érintett lakása, melyben életvitelszerűen tartózkodnak,
Gyomaendrőd város közigazgatási területén van,
b) lakás célú (közüzemi díj, közös-költség, lakbér) tartozása a kérelem benyújtását megelőző 18
hónapban keletkezett legalább 6 havi tartozás, mely meghaladja az 50000,- Ft-ot,
c) családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg, a NYM összegének 150%-át, egyedül
élő esetén a 200%-át.
d) a településen elismert nagyságú és minőségű lakása van,
e) nincs olyan értékesíthető ingó vagy ingatlan vagyona, mely az adósság megfizetésére fedezetet
nyújtana,
f) vállalják az érintett adósságuk legalább 25%-ának egy összegben, vagy legfeljebb 18 havi részletben
való megfizetését,
g) vállalják az adósságkezelési tanácsadóval a folyamatos kapcsolattartást.
A kezelendő adósság felső határa: 266600,- Ft lehet, melynek –jövedelemtől függően- 50-75%-át vállalja át az
önkormányzat. Az önkormányzat a megállapított támogatást közvetlenül a szolgáltató/k-nak utalja, akikkel az
együttműködés feltételeiről keret-megállapodást kötött.
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A megállapított adósságcsökkentési támogatás vissza nem térítendő támogatásnak minősül.
A támogatás tovább nem folyósítható és a kifizetett összeget vissza kell téríteni, ha a támogatott:
az adósságkezelési tanácsadást nem veszi igénybe,
az általa vállalt adósságtörlesztést nem teljesíti,
az adósságkezelési szolgáltatás igénybevételét követően a lakásfenntartási kiadásokkal kapcsolatos
fizetési kötelezettségének 3 hónapig nem tesz eleget.
Ez esetben ismételten támogatás a megszüntetéstől számított 24 hónapon belül nem állapítható meg.
¾ Rendszeres gyermekvédelmi támogatás
A támogatás célja a szociálisan hátrányos helyzetben lévő családok anyagi támogatása a gyermek családi
környezetben történő ellátásának elősegítése, illetve a gyermek családból történő kiemelésének megelőzése
érdekében.
A gyermek akkor részesíthető rendszeres támogatásba, ha:
- a gyermeket gondozó családban az egy főre jutó havi jövedelem összege nem haladja meg a NYM összegét
(2005. évben 24700,- Ft)
- a családban történő nevelkedés nem áll a gyermek érdekével ellentétben,
- az egy főre jutó vagyon értéke nem haladja meg, az előírt mértéket.
A támogatás összege –gyermekenként- megegyezik a NYM összegének 22%-ával (2005. évben: 5434,Ft/hó/jogosult gyermek).
A gyámság alatt álló gyermek esetében, ha a gyám a nyugdíja vagy nyugdíjszerű ellátása mellett adóköteles
jövedelemmel nem rendelkezik, emelt összegű ellátás illeti meg, 2005. évben 10800,- Ft/hó/jogosult gyermek melyről az éves költségvetési törvény dönt -.
Különlegesen indokolt esetben, a pénzbeli támogatás helyett, a fent meghatározott összegben a gyermek
természetbeni támogatásban részesül, (pl.: étkezési térítési díj átvállalása) ebben az esetben az utalás a
gyermeket ellátó intézménybe történik.
A fent ismertetett támogatási forma 1997. november 1. napjától, 2005. december 31. napjáig élt.
¾ Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény
A családtámogatási rendszer átalakításáról szóló 2005. évi CXXVI. törvény a gyermekek védelméről és a
gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényt módosította, miszerint 2005. december 31. napjával a
rendszeres gyermekvédelmi támogatás megszűnt.
2006. január 1. napjától a település jegyzője a gyermek szociális helyzete alapján rendszeres gyermekvédelmi
kedvezményre való jogosultságot állapít meg maximum egy év időtartamra.
A kedvezményre való jogosultság birtokában veheti igénybe a gyermek/a fiatal (maximum 25. éves korig,
nappali tagozaton tanulmányokat folytató) a nevelési, oktatási intézmények útján, és az önkormányzat által
biztosított kedvezményeket.
¾ Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás
Az önkormányzat rendkívüli gyermekvédelmi támogatásba részesíti a gyermeket, ha az őt gondozó család
időszakosan létfenntartási gondokkal küzd, mert a családban az alábbi okok miatt többletkiadás keletkezett:
a) tanulói, hallgatói jogviszonyban álló gyermek vagy fiatal felnőtt tanévkezdési kiadása,
b) tanulói, hallgatói jogviszonyban álló gyermek tandíjának, egyéb ellátási díjának megfizetése,
c) átmeneti vagy tartós nevelésbe vett gyermek családjával való kapcsolattartás elősegítése,
d) a családban nevelkedő gyermek 8 napot meghaladó betegsége, vagy kórházi kezelése miatti
költség,
e) a családban nevelkedő gyermek egyéb – a MEP által teljes egészében nem finanszírozott –
egészségügyi szolgáltatási díjának megfizetése.
Az ismertetett okok megléte esetén rendkívüli támogatás akkor állapítható meg, ha a gyermeket nevelő
családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg:
- rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő család esetén a NYM összegét (2006. évben a
25800,- Ft)
- rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben nem részesülő család esetén a NYM összegének 150%-át.
(2006. évben a 25800,- Ft-nak a 150%-a =38700,- Ft)
A feltételek fennállása esetén sem részesíthető rendkívüli támogatásba a gyermek, ha a kérelmezőnek vagy a
vele közös háztartásban élő személynek:
a) a munkanélküli ellátását, vagy az aktívkorú rendszeres szociális segélyét azért szüntették meg, mert a
munkaügyi központtal, vagy az önkormányzattal nem működött együtt,
b) az önkormányzat vagy intézményei felé önhibájából köztartozása van.
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A rendkívüli gyermekvédelmi támogatás iránti kérelmet az a) pontban meghatározott esetben a polgármesteri
hivatal által közzétett időszakban, a b) - e) pontok esetében pedig a többletkiadást jelentő esemény bekövetkeztét
követő 30 napon belül lehet benyújtani. A határidők elmulasztása jogvesztő!
Pozitív elbírálás esetén a támogatás összege gyermekenként és alkalmanként 1000,- Forinttól 10000,- Forintig
terjedhet. Egy naptári évben egy gyermekre kifizetett összeg nem haladhatja meg a 30000,- Ft-ot.
¾ Első lakás megszerzéséhez nyújtható támogatás
Támogatásban azok a fiatal házasok részesíthetők:
- ahol a házastársak külön-külön a 40. életévüket még nem töltötték be,
- a kapott támogatást Gyomaendrőd közigazgatási területén az első saját tulajdonú lakás vásárlására, építésére
(bővítésére) használják fel,
- akik még nem részesültek támogatásban,
- akik legalább kettő kiskorú gyermek neveléséről gondoskodnak, vagy nyolc éven belül vállalják a kettő
gyermek megszületését,
- akik a támogatott ingatlanon egyenlő ½-½ tulajdoni illetőséget szereznek,
Nem állapítható meg támogatás, ha:
- a megszerezni, vagy felépíteni kívánt ingatlan meghaladja a család, jogos lakásigényét,
- a kérelmező a kérelem benyújtásakor a lakás vételárát teljes egészében kiegyenlítette, vagy építkezés esetén
már rendelkezik használatba vételi engedéllyel, vagy azt a kérelem elbírálásáig megszerzi,
- a kérelmezőnek vagy a vele együtt költöző személynek önkormányzati lakáson fennállt bérleti joga – lakbér
nem fizetés, vagy egyéb lényeges kötelezettség nem teljesítése okán - felmondás miatt szűnt meg,
- a kérelmező nem hitelképes,
- a kérelmező családjában az egy főre jutó havi jövedelem meghaladja a NYM összegének háromszorosát.
(2006. évben 25800,- Ft x 3 = 77400,- Ft)
A kérelmeket tárgyév május 31. napjáig kell benyújtani, (A határnap elmulasztása jogvesztő!) melyet a
Humánpolitikai Bizottság tárgyév június havi ülésén bírál el.
A megállapítható önkormányzati támogatás maximális összege 480000,- Ft lehet az építkezőknél, lakásvásárlás
esetén az ingatlan vételárának 30%-a, de legfeljebb 480000,- Ft, míg a lakást bővítők maximum 240000,- Ft-ot
kaphatnak.
A megállapított támogatás 2/3 része maximum tíz év futamidőre nyújtott kamatmentes hitel, 1/3 része vissza
nem térítendő önkormányzati támogatássá válik, ha a támogatottak a hitelt határidőre, pontosan visszafizetik, és
az egyéb vállalat kötelezettségüket is teljesítik. A támogatásról tehát szerződét és kölcsönszerződést köt az
önkormányzat a támogatottakkal és az érintett ingatlanra jelzálogjogot jegyeztet be.
A megítélt támogatást a tárgyév december 31. napjáig kell felhasználni, ellenkező esetben a támogatásra tovább
nem jogosultak.
Amennyiben a június havi elbírálást követően, az adott évben a lakáscélú támogatásra elkülönített összegből
pénzmaradvány keletkezik, a pótigénylés lehetőségét a hivatal közzéteszi. Ebben az esetben a benyújtási határidő
adott év szeptember 15. napja és a Humánpolitikai Bizottság adott év október 31. napjáig dönt.
Ellátás megnevezése
Időskorúak járadéka
Rendszeres szoc. segély
(aktívkorú nemf.)
Rendszeres szoc. segély
(67%-ban csökk. m .kép.)
Ápolási díj
Rendszeres gyermekvéd.
támogatás
Rendszeres gyermekvéd.
kedvezmény
Lakásfenntartási tám.
Adósságcsökkentési tám.
Átmeneti segélyezés

Ellátásban részesülők száma és az ellátásra fordított összeg
2003.
2004.
2005.
fő
eFt
fő
eFt
fő
eFt
21
4794
19
4848
16
4452
219
27224
381
45340
429
59510

2006.június 30-ig
fő
eFt
14
2336
446
29659

19

3372

17

3690

17

3998

19

2353

60
1245

15120
70497

55
1141

14739
73618

57
1093

16364
75002

64
4

9249
91

---

---

---

---

---

---

1096

0

1063
--1397

18705
--11638

1122
17
956

17166
1483
5694

617
23
2561

21303
838
25256

576
15
1672

15109
546
16348

96

Rendkívüli gyermekvéd.
támogatás
Temetési segélyezés
Köztemetés
Első lakáshoz jutó fiatal
házasok támogatása

341

3453

272

2795

444

3667

268

2736

163
21
28

1294
1647
11970

98
25
32

871
2205
11992

155
24
27

1544
2172
10725

61
12
23

638
1256
8320

¾ Önkormányzati tulajdonú lakások bérbeadása
Az önkormányzat tulajdonában jelenleg 81 db lakás van, melyből:
- szolgálati bérlakás:
22 db,
- szociális bérlakás:
35 db,
- költségalapú bérlakás: 24 db
A szolgálati bérlakások kiutalásának a jogát a képviselő-testület gyakorolja, míg a szociális és a költségalapú
bérlakások kiutalásának a jogát a Képviselő-testület Humánpolitikai Bizottságára átruházta.
A megüresedett lakások pályáztatása, a pályázatok előterjesztése, a bérleti szerződések elkészítése, a
rendeltetésszerű használat ellenőrzése, a lakbérhátralékok behajtására tett intézkedések megtétele a szociális
iroda feladatát képezi.
A lakások kezelésével a képviselő-testület a GYOMASZOLG Ipari Park Kft-t bízta meg.

Felújítás
Karbantartás
Összesen

2002.
száma
db
3
11
14

összege
eFt
1991
928
2919

2003.
száma
db
4
12
16

Felújított, karbantartott lakások
2004.
összege száma
összege
eFt
db
eFt
3638
3
1184
880
10
2054
4518
13
3238

2005.
száma
db
5
11
16

összege
eFt
1590
1041
2631

A fent részletesen ismertetett feladatokon túl, a szociális iroda végzi el, a nem rendszeres, úgymond adhoc
támogatási ügyeket, mint pl.: belvíztámogatás, gyermekek nyári illetve szociális étkeztetése.
2005. augusztusában 217 db személyi tulajdonban lévő ingatlan károsodott a rendkívüli esőzések miatt. A
támogatásra kiadott Kormány rendeletben és a helyi rendeletben foglaltaknak 194 kérelmező felelt meg, részükre
összesen 99789552,- Ft-ot igényeltünk. A felújítási munkálatok a befejezéshez közelednek.
A 2006. év tavaszi ár és belvíz miatt 135 magánszemély tett kárbejelentést, ebből 98 esetben a támogatásra
irányuló kérelem elutasításra került, mivel a lakások lakhatást veszélyeztető szerkezeti károsodást nem
szenvedtek. Támogatásra 37 fő lett felterjesztve, 56065000,- Ft-os kárigénnyel.
A gyermekek nyári, illetve szociális étkeztetése sem rendszeres, de már több évre visszanyúló feladat. 2006.
nyarán a központi költségvetésből biztosított 2064000,- Ft-ból 89 család, főleg tíz év alatti, 215 gyermekének
harminc napos étkeztetése válik lehetővé. Jelenleg –e feladat szervezés alatt áll.
¾ Személyes gondoskodást nyújtó szociális szolgáltatások
Ugyancsak az iroda feladata, a személyes gondoskodást nyújtó szociális szolgáltatások, intézmények
működésével kapcsolatos, a fenntartó hatáskörébe tartozó, adminisztratív feladatok ellátása, ezzel kapcsolatos
bizottsági, testületi előterjesztések készítése. Ilyen pl.: SZMSZ módosítás, intézményi beszámoló,
működésengedélyezés.
A tartós bentlakást biztosító intézményben elhelyezettek személyi térítési díjának a megállapítása is az iroda
feladata abban az esetben, ha a gondozott a havi rendszeres jövedelmének 80%-ából az intézményi térítési díjat
megfizetni nem tudja. Éves szinten változó, kb.: 60-80 fő ellátottról van szó.
Közmunkások alkalmazásának alakulása
A Polgármesteri Hivatal jelentős szerepet vállal a tartósan munka nélkül lévők foglalkoztatásában, melyben
segítő partnere a Békés Megyei Munkaügyi Központ Kirendeltsége.
A foglalkoztatás a különböző támogatási formák, közcélú, közhasznú és közmunka programok keretében valósul
meg. E foglalkoztatási formák a regisztrált munkanélküliek számára nyújtanak munkalehetőséget, két-három
hónapra, egy fél évre, esetleg egy évre, attól függően, hogy a támogatott időszak hány hónapra nyújt lehetőséget.
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Az általunk szervezett munkákon a tartósan munka nélkül lévő, általában alacsony iskolai végzettséggel
rendelkező 45 év felettiek, valamint a pályakezdő szintén alacsony iskolai végzettségű fiatalok vannak
többségben. Megfigyelésünk szerint többen évek óta csak ezekben, a foglalkoztatási formákban jutnak
munkalehetőséghez.
Mindhárom foglalkoztatási formának fontos része, a foglalkoztatási helyzet feszültségeinek enyhítése.
A közcélú foglalkoztatás az önkormányzatnál szociális segélyben részesülők foglalkoztatását jelenti - a szociális
segély folyósításának egyik feltétele a közcélú munkán való részvétel -. Ennek jelentőségét növeli, hogy a
munkavégzés időtartama alatt nem a szociális segélyben részesül a munkanélküli, hanem munkabérért dolgozik,
és növeli az esélyt egy tartósabb elhelyezkedéshez.
A közcélú foglalkoztatás 2003. évben indult, az állam minden évben egy bizonyos keretet biztosít az
önkormányzat részére. Ez egy főre, egy napra jelenleg 3700.-Ft, ami 8 órás foglalkoztatás mellett a minimálbér
kifizetését, és szerszámok vásárlását teszi lehetővé a munkavégzéshez.
Az önkormányzat tekintettel a szoros költségvetésre közcélú munkásokat biztosít, az intézményei részére. Ez 2-3
esetleg 4 főt jelent intézményenként, ami a nyári takarítási, felújítási, karbantartási munkák elvégzésénél jelent
segítséget.
Közcélú foglalkoztatás

Év
2003
2004
2005
2006

Összes támogatás Foglalkoztatott
hónap
26707203
6
22649043
6
28987629
8
Keret: 17207953
Felh: 11174000
3

Br.
Bér

Alkalmazott
fő
Önkormányzatnál Intézménynél

50000 54
53000 57
57000 45

30
29
18

24
28
27

62500 45

17

28

A hivatalnál foglalkoztatottak főként parkgondozási és köztisztasági segédmunkásként tevékenykednek.
A közhasznú foglalkoztatásra a Munkaügyi Központon Kirendeltsége és az önkormányzat szoros
együttműködése során kerül sor. A foglalkoztatás finanszírozására a BMMK Kirendeltsége hatósági szerződést
köt az önkormányzattal, minden esetben külön megállapodás keretében meghatározásra kerül a foglalkoztatás
időtartama, a létszám, a támogatás mértéke és a munka jellege.
A foglalkoztatottak létszáma az utolsó 4 évben, havonként, átlagosan 32 fő. Ez természetesen egy-egy hónapban
több vagy kevesebb, a megkötött megállapodások szerint. A kifizetett bérre jellemző a minimál bér összege.
A következő táblázat szemlélteti a támogatás mértékének és a foglalkoztatottak létszámának alakulását.

2006

Össz.tám

2005

Össz.tám

2004

Össz.tám

2003

Közhasznú támogatás mértéke évenként átlagosan % ban és létszámra vetítve

Össz.tám

76%
32

alk.fő

72%
45

alk.fő

72%

alk.fő

31
71%
19

alk.fő
0

20

40

98

60

80

Fenti táblázatból látható, a támogatás mértéke viszonylag kiegyensúlyozott, átlagosan kicsivel 70% fölött
mozog. Ez évben az árvízvédelmi munkák idején 90%-os volt a támogatás.
2002 évtől kezdődően a közhasznú munka támogatására a következő összegeket fizette ki a Munkaügyi Központ
önkormányzatunk részére:
Év
2002.
2003.
2004.
2005.
2006. májusig

Összeg Ft
14.287.579.7.735.313.16.783000.21.590.870.8.373.623.-

Fő
92
61
95
207
133

A két tábla létszámadatainak különbözősége abból adódik, hogy a fenti táblában havi átlagra lebontott a
létszámadat, függetlenül attól volt e foglalkoztatás.
A közmunkaprogramok pályázat útján elnyerhető foglalkoztatási formák, általában nagyobb létszámú
foglalkoztatásra adnak lehetőséget. E program eredményeként a kül- és belterületi csapadékvíz és belvízelvezető
csatornahálózat helyreállítása – karbantartása, történt meg.
Mindhárom foglalkoztatási formának nagy jelentősége, hogy megvalósulnak olyan folyamatosan ellátandó
feladatok, mint a belterületen lévő, a hivatal kezelésében lévő közterületek rendbetétele, járdák tisztántartása,
játszóterek kaszálása, virágoskertek, parkok, temetők gondozása, túraút évenkénti megújítása.
Az önkormányzatnak, az általa egyébként is ellátandó feladat - városunk rendben tartása – a támogatások
igénybevételével lényegesen kevesebb kiadást jelent.
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III. Hatósági Osztály tevékenysége 2002. július 1-től 2006. május 31-ig
A Hatósági Osztály 1999. február 1. napjától változatlan szervezeti formában végzi munkáját. Továbbra
is jegyzői hatáskörbe tartozó feladatokat lát el. A fenti időszakot vizsgálva megállapítható, hogy az
ügyfélforgalom, az intézendő ügyek száma évről-évre növekszik, amit a beszámolóban lévő táblázatok is
szemléltetnek. Régi feladatok megszűnnek, de helyettük új feladatokat kap az osztály. A dolgozók létszáma
jelenleg 16 fő, ebből ügyintézői munkát végez 10 fő (egy személy jelenleg szülési szabadságon van), az iktatási
feladatokat 3 fő látja el, 1 fő telefonközpontos és postázó, 1 fő sokszorosító és 1 fő gépkocsivezetői feladatokat
végez. Az osztály dolgozói közül 4 fő felsőfokú végzettséggel 11 fő középfokú végzettséggel rendelkezik. Az
ügyintézők a szükséges alapvizsgával és szakvizsgával rendelkeznek. 2005 év augusztusában az osztály
(általános igazgatás) külön elhelyezkedő része lekerült az okmányiroda, iktató és építéshatóság mellé és így
megvalósult az a korábbi elképzelés, hogy az osztályhoz tartozó ügyeket egy, az épületen belül azonos helyen
lehessen elintézni. Ezzel megoldódott az a korábbi probléma is, hogy a mozgássérült ügyeit más intézze, mivel
ügyeit ezután saját maga is tudja intézni. Ugyanis az egész osztály teljes akadály-mentesítése megvalósult.
A hatósági ügyintézésben jelentős változást hozott a 2005. november 1-től hatályos 2004. évi CXL. tv. A
közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól. Az új eljárási törvény elsajátítása és
alkalmazása minden ügyintéző számára megfelelő és folyamatos felkészültséget kíván. Számos változás mellett
nagyon fontos új eleme a törvénynek az elektronikus ügyintézés bevezetése. Ennek lényege, hogy az állampolgár
a hatósági ügyeit elektronikus úton is intézheti. Az ügyfél személyes jelenlétére fizikai értelemben nincsen
szükség, ügyeik elintézését azonban csak előzetes regisztráció után kezdeményezhetik. Az elkövetkező időben
feladat a hivatal egészére vonatkozóan is folyamatosan bevezetni az elektronikus ügyintézést, annak ellenére,
hogy ez még a mai helyzetben teljes mértékben nem lehetséges.
Feladatok bemutatása:
A./ Körzetközponti jegyzői feladatok
Okmányiroda
Magyarországon a rendszerváltást követően jogos igényként fogalmazódott meg az ügyfélbarát ügyintézés
megvalósítása, ezzel is hozzájárulva a közigazgatás korszerűsítéséhez. Ennek egyik lépése az állampolgárok
okmányokkal történő ellátási rendszerének az átalakítása. A biztonságosabb – nehezebben, remélhetőleg
egyáltalán nem hamisítható – okmány a társadalom minden területén igényként fogalmazódott meg.
A közigazgatás korszerűsítésének döntő lépése volt a kistérségi igazgatás központjainak megerősítése és tartalmi
feladatokkal történő felruházása.
A polgárok személyi adatainak kezelésével összefüggő egyes törvények módosításáról szóló 1999. évi LXXXII.
Törvény 2000. január 1-jei hatállyal kötelezte a körzetközponti feladatokat ellátó települési önkormányzatok
jegyzőit, hogy a polgármesteri hivatal részeként okmányirodát működtessenek. Ezek folyamatos és a szakmai
szabályoknak megfelelő működését a települési önkormányzatnak biztosítania kell.
Az okmányirodai körzetközpontok kialakítása összhangban van az építésügyi és gyámhatósági feladatok
illetékességével is. Gyomaendrődön 2000. július 1-e óta működik okmányiroda. Jelenleg egy település, Hunya
tartozik hozzánk. Önkormányzatunknál az okmányirodai feladatokat 4 fő ügyintéző végzi.
Az eljárási illetékek lerovása 2005. április 01-ig illetékbélyeggel, még ettől az időponttól készpénzátutalási
megbízáson történik.
Tevékenységi körök:
¾

Személyi igazolvány és lakcímigazolvány kiállítása

2001. július 01. napjától a korábban a rendőrség hatáskörébe tartozó személyazonosító igazolvány ügyintézését,
illetve a személyi azonosítót és a lakcímet igazoló hatósági igazolvány kiállításának feladatát kezdtük meg.
Ezen belül:
− Személyazonosító igazolvány kiállítása első ízben, ha azt az ügyfél kéri, mert nem rendelkezik más
személyazonosító okmánnyal. Itt jegyzem meg, hogy amennyiben pl. érvényes útlevéllel és
lakcímigazolvánnyal rendelkezik egy 14 éves kiskorú, nem kötelező a személyazonosító igazolvány
kiváltása. Szintén nem kötelező érvényű a felnőtt állampolgárok személyazonosító igazolványának
érvényesítése, pótlása, cseréje, ha rendelkezik egyéb érvényes személyazonosságát igazoló okmánnyal, pl:
útlevél és lakcímkártya vagy új típusú kártya formátumú vezetői engedély és lakcímkártya.
− Személyazonosító igazolvány cseréje annak lejárta miatt.
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−

−
−
−

Személyazonosító igazolvány pótlása abban az esetben, ha valamilyen oknál fogva előző okmánya kikerült a
birtokából. Ehhez kapcsolódik az a feladat, melynek során az elvesztett, ellopott személyi igazolványok
vonatkozásában körözést elrendelő határozatot hoz az okmányiroda, melyet a körözés elrendelése céljából
továbbít a Rendőrkapitányságra. Az okmány az érvényességi idejéig körözés alatt áll.
Talált személyazonosító okmányokkal kapcsolatos feladatatok. Talált és még érvényes okmányok esetében
körözést visszavonó határozatot hoz az okmányiroda, melyet szintén továbbít a Rendőrkapitányságnak a
körözés visszavonása céljából.
Valamilyen adatváltozás következtében csere vált indokolttá. Pl. névváltozás, állampolgárság,
cselekvőképesség változása.
Az elhaltak igazolványának okmánytárba történő továbbítása.

Állandó személyi igazolvány kiadás, db
Első szig. kiadása
Lejárt vagy érvényes SZIG cseréje miatt
Elvesztés,eltulajdonítás,rongálódás miatt
Személyi adatok változása miatt
Egyéb ok miatt
Összesen:

2002.07.012002.12.31.
83
230
100
39
112
564

2003.

2004.

2005.

202
454
183
79
415
1.333

199
547
166
67
222
1.201

216
460
137
66
228
1.107

2006.01.012006.05.31.
67
228
67
22
55
439

Az ideiglenes személyi igazolvány kiadására az alábbi esetekben van szükség:
− Személyi igazolvány elvesztés, eltulajdonítás, megsemmisülés.
− Állandó személyi igazolvány érvényessége lejárt, és a kérelmező nem rendelkezik érvényes útlevéllel, vagy
új típusú vezetői engedéllyel.
Ideiglenes személyi igazolvány kiadás, 2002.07.01db
2002.12.31.
Lejárt SZIG cseréje miatt
99
Állandó SZIG elvesztése, eltulajdonítása
62
miatt
Összesen:
161

2003.

2004.

2005.

198

186

155

2006.01.012006.05.31.
48

109

110

110

44

307

296

265

92

Az okmányirodában történik a lakcímjelentő lapok átvétele, kezelése, rögzítése, melyet lakcímigazolvány
készítése követ. Itt történik a lakcímigazolvánnyal történő első ellátás a személyi igazolvány cseréjekor, illetve
az első személyi igazolvány kiadásakor is.
Lakcímigazolvány kiadás, db
Kiadott lakcímigazolványok száma
ebből: lakcímváltozás miatt
¾

2002.07.012002.12.31.
1.123
707

2003.

2004.

2005.

2.041
1.127

1.904
1.002

2.004
1.214

2006.01.012006.05.31.
751
445

Egyéni vállalkozói igazolvány

2000. november 1-től került új feladatként az okmányirodákhoz a vállalkozói igazolványokkal kapcsolatos
hatósági ügyintézés. E feladatot 1998. július 1-től 2000. október 31-ig a gazdasági kamarák látták el, akik szintén
az önkormányzattól kapták korábban át e feladatot.
A 2000. évi LXXXIII. törvény rendelkezik az egyéni vállalkozások kötelező újraregisztrálásáról, amely minden
vállalkozót érintett, mely 2003. február 15-re lezárult. Az a vállalkozó, aki a fenti időpontig nem regisztráltatta
magát az okmányirodában tevékenységét tovább nem folytathatta. A közhiteles regisztráció célja az volt, hogy a
Belügyminisztérium Központi Hivatal által létrehozott információs rendszer segítségével az országos
nyilvántartásban, a vállalkozónál, az adóhatóságnál, és a Központi Statisztikai Hivatal nyilvántartásában egyező
adatok szerepeljenek.
Meglátásunk szerint Gyomaendrődön a vállalkozói igazolvány iránti igény egyre inkább csökken. Elmondható
az, hogy sokan visszaadják már a meglévő vállalkozói igazolványukat is, az újabb vállalkozók pedig többször is
átgondolják, megfontolják azt, hogy vállalkozók legyenek-e. Ez annak tudható be, hogy a vállalkozókat igen
magas közteher sújtja, és ezért bizonytalannak ítéli a vállalkozás indítását, sikerességét. Városunkban inkább
magasabb azoknak a száma, akik vállalkozásukat másodállásban végzik.
Az alábbi táblázat a vállalkozói igazolványokkal kapcsolatos ügyintézést szemlélteti 2002. július 1- 2006. június
1-ig terjedő időszakban.
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Ügyintézés megnevezése
Új igazolvány kiadása
Módosítás
Megszüntetés
Visszavonás
Regisztráció
Hat. biz. kiadása
Pótlás
Összesen
¾

263
616
284
15
179
30
18
1405

Közlekedésigazgatás

Az országgyűlés 1999. évben megalkotta a LXXXV. törvényt a közúti közlekedési nyilvántartásról. A törvény
célja, hogy meghatározza a nyilvántartás működési szabályait, adattartalmát, annak adatai alapján a járművek
tulajdonjogát, a közlekedésre jogosító okmányok adattartamát. A közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a
közúti közlekedési okmányok kiadásáról és visszavonásáról a 2001. január 1-jén életbe lépett a 35/2000. (XI.
30.) BM. rendelet. Gyakorlatilag a rendőrségi hatáskörből ezek a feladatok ekkortól kezdődően a körzetközponti
jegyző hatáskörébe kerültek.
A közlekedési igazgatás két területre ágazódik. Egyik a gépjármű igazgatás, másik a vezetői engedélyekkel
kapcsolatos feladatok, mely utóbbi az alábbiakat foglalja magába:
− Első vezetői engedély kiállításának kezdeményezése.
− Adatváltozás miatti csere, pl. kategóriabővítés, személyi adatok változása, orvosi érvényesség megújítása.
− Bírósági, rendőrségi orvosi megkeresésre a vezetői engedélyek visszavonása, a visszavonás esetenkénti
jelentése a Bűnügyi Nyilvántartó Osztálynak.
− Elveszett, ellopott megsemmisült vezetői engedélyekkel kapcsolatosan azok pótlása, körözést elrendelő
határozat meghozatala és továbbítása a Rendőrkapitányság felé, a körözés elrendelése céljából.
− Talált tárgyként okmányirodánkhoz került vezetői engedélyek kezelése. Talált vezetői engedély esetén a
körözést elrendelő határozat meghozatala és továbbítása a Rendőrkapitányság felé.
− Pályaalkalmassági kategóriák nyilvántartásba történő felvitele.
Vezetői engedély kiadás, db
Vezetői engedély
Ideiglenes vezetői engedély
Nemzetközi vezetői engedély
Összesen:
¾

2002.07.012002.12.31.
280
8
16
304

2003.

2004.

2005.

1.301
17
26
1.344

1.321
13
20
1.354

1.300
16
8
1.324

2006.01.012006.05.31.
439
9
2
450

Gépjárműigazgatás

A járműigazgatás a következő feladatokat foglalja magában:
Új jármű első forgalomba helyezés; használt jármű első forgalomba helyezése; tulajdonjog változása; üzemben
tartó bejelentése, változtatása, megszüntetése; műszaki adatok változásának hivatalos bejegyzése; alvázcsere
nyilvántartásba vétele; motorcsere nyilvántartásba vétele; színváltozás nyilvántartásba vétele; egyéb műszaki
adat változásának nyilvántartásba vétele; a tulajdonos, üzemben tartó adati változásának nyilvántartásba vétele; a
tulajdonos adataira vonatkozó változások; az üzemben tartó adataira vonatkozó változás nyilvántartásba vétele;
banki, pénzügyi korlátozások hivatalos bejegyzése és törlése; járművek forgalomból történő ideiglenes vagy
végleges kivonása; a forgalomból kivont járművek ismételt forgalomba helyezése; törzskönyv, rendszámtábla és
forgalmi engedély pótlása, cseréje; az egyénileg kiválasztott, az egyedileg előállított, a H, R, RR jelű
rendszámok kezelése; Amennyiben a gépjármű adataival kapcsolatban eltérés mutatkozik és feltehetően hatósági
elírás történt az okmányirodának kötelessége megkérni a gépjármű háttéranyagát a Közlekedési Nyilvántartó
Osztálytól.
2001. augusztustól az okmányirodák feladatai közé tartozik a gépjárművek kötelező felelősségbiztosítás
meglétének ellenőrzése és kitiltása.
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GÉPJÁRMŰ IGAZGATÁSSAL KAPCSOLATOS STATISZTIKA
Év

2002. II.
félév
2003
2004
2005
2006.05.30.

¾

Forg.eng.
kiadás

Törzskönyv
kiadás

Járműkísérő
lap bevonás

Első
forg.hely.

Tulajdonos
vált.

Rendszám
csere

Forg.kivon.

Ism.
forg.hely.

453
865
836
829
366

406
753
660
622
273

49
108
56
56
17

48
89
53
60
21

334
741
865
761
290

23
24
17
33
9

190
393
510
286
129

52
105
106
90
36

Egyéb Összesen

1629
3119
3781
3559
1252

Útlevél ügyintézés

2003. március 01-től az okmányirodák látják el az első fokú útlevél-hatósági feladatokat.
Ez magába foglalja:
első útlevél igénylését
lejárt, vagy még érvényes útlevél lecserélését
jogszerű második útlevél igénylését
szolgálati útlevél igénylését
útlevél elvesztésének, eltulajdonításának bejelentésekor jegyzőkönyv felvételét, és annak
továbbítását a BM Útlevél Osztálya felé, a körözés elrendelése céljából
Az új eljárási rend lényegesen egyszerűbbé és gyorsabbá tette az útlevélhez történő hozzájutást. Az
okmányirodában kerül felvételre a fénykép és az aláírás, majd a kérelem felvétele után rögtön gyártásba adható
az igényelt útlevél. Így legtöbb esetben már egy hét múlva hozzá lehet jutni az útlevélhez. Az Európai Unióhoz
történő csatlakozás lehetővé tette az uniós országokba személyazonosító igazolvánnyal való beutazást is, de a
többi országba, valamint a 14 év alatti gyermekek esetében továbbra is szükség van az útlevélre.
Útlevél kiadás, db

2003.

2004.

2005.

Első útlevél kiadása
Érvényes, vagy érvénytelen útlevél cseréje
Vesztés, rongálódás miatti csere
Második útlevél igénylése
Összesen:

172
623
27
2
824

538
968
99

207
314
43
1
565

¾

1.605

2006.01.012006.05.31.
53
119
21
193

Parkolási igazolvány

2004. július 01-től az okmányirodában történik a mozgásukban korlátozottak parkolási igazolványának az
előállítása. Ez egy biztonsági elemekkel ellátott fényképes igazolvány, mely az uniós előírásoknak is megfelel.
2005. január 01-től már csak ez a fajta parkolási igazolvány jogosítja a mozgásukban korlátozottakat a
kedvezmények igénybevételére. Az igazolvány igénylése első alkalommal, illetve az érvényességi idő leteltével
illetékmentes, de a még érvényes, elveszett, eltulajdonított parkolási igazolvány pótlása már illetékköteles.
Parkolási igazolvány kiadás, db

2003.

Első kiadás
Csere érvényesség lejárta miatt
Pótlás elvesztés miatt
Összesen:
¾

2004.

2005.

233

139
4
4
147

233

2006.01.012006.05.31.
34
5
1
40

XR rendszer

2004. szeptember 13-val okmányirodánk csatlakozott az Integrált Közigazgatási Szolgáltató Rendszerhez, az ún.
XR rendszerhez, mely lehetőséget biztosít az ügyfelek részére okmányirodai ügyek interneten keresztül történő
indítására, időpontfoglalásra. A rendszer egyre bővülő szolgáltatásokat nyújt azoknak, akik el szeretnék kerülni
az okmányirodai sorban állást. Az internetes ügyintézés lehetőséget biztosít az okmányirodában intézhető ügyek
ügymenetének, a benyújtandó iratok megismerésére, egyre bővülő számban, bizonyos ügytípusokban az
ügyintézés megindítására. Településünkön még elég kevesen éltek ezzel a lehetőséggel, 7-8 esetben történt
ügyintézéshez időpontfoglalás.
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3184
6197
6884
6296
2393

¾

Ügyfélkapu regisztráció

2006. április 1-jétől az internetes felhasználók, regisztráció után, egy egységes ügyfélbeléptető és -azonosító
rendszeren keresztül, egyetlen belépéssel érhetik el a magyar közigazgatás elektronikus szolgáltatásait. Ez a
bejárat az Ügyfélkapu, amelyet a www.magyarorszag.hu Kormányzati Portálon lehet megtalálni.
Az Ügyfélkapu használatának feltétele a regisztráció, amelyet személyesen az okmányirodában, vagy interneten,
digitális aláírással lehet megtenni. Az Ügyfélkapu biztosítja, hogy a felhasználók személyazonosságuk igazolása
után egyszeri belépéssel biztonságosan kapcsolatba léphessenek elektronikus közigazgatási szolgáltatást nyújtó
szervekkel. Az Ügyfélkapu használatához létre kell hozni a személyes ügyfélkaput, azaz regisztrálni kell.
Amennyiben a felhasználó létrehozta személyes ügyfélkapuját, azon belépve elérhetővé válnak a közigazgatási
szolgáltatások, okmányirodai, adóhivatali ügyindítás és ügyintézés, valamit a Kormányzati Portál eddigi
szolgáltatásai. A Kormányzati Portálon jelenleg is működő internetes okmányiroda (XR) szintén az Ügyfélkapun
keresztül érhető el.
Az ügyfélkapu regisztrációt tevők száma 2005-ben 8 fő, 2006. január 01-től május 31-ig 76 fő volt.
Építéshatóság
A kiemelt építésügyi igazgatási ügyekben eljáró hatóságok illetékességi területéről szóló 220/1997. (XII. 5.)
Korm. rendelet az első fokú építésügyi hatósági jogkört a műemlékvédelem alatt álló építmények és a hozzájuk
tartozó területek, valamint a sajátos építményfajták kivételével a rendeletben kijelölt városi önkormányzat
jegyzőjének hatáskörébe utalta 1998. 01. 01. hatállyal.
A körzetközponti feladatok az építésügyi törvény és a kapcsolódó rendeletek alapján valamint a Gyomaendrőd
Város Település Rendezési Terve figyelembe vételével az alábbiak:
- Telekalakítás engedélyezése
- Településrendezési kötelezettségek elrendelése
- Építési munkák (épületek, építmények építése, átalakítása, bővítése, bontása, használatbavétele,
fennmaradása vagy rendeltetésének megváltozása) engedélyezése
- Engedélyezési eljárásban szakhatóságok megkeresése, hozzájárulások beszerzése, az építési
tevékenységgel érintett ingatlanok adatainak beszerzése
- Az épített környezet fenntartása, használata és értékeinek védelme
- Építésügyi hatósági ellenőrzés – helyszíni szemlék
- Építésügyi hatósági kötelezés
- Nyilvántartások vezetése, statisztikai jelentések készítése
- Szakhatósági egyeztetések, hozzájárulások egyéb építmények engedélyezésére irányuló eljárásban
- Közterület-használat engedélyezése (2005. szeptemberétől a Városüzemeltetési Osztály feladata)
- Építéssel kapcsolatos bejelentések, panaszok kivizsgálása
- Az 2005. évi augusztusi eső és 2006. évi tavaszi ár- és belvíz által a magán tulajdonú ingatlanokban
keletkezett károk felmérése (a Közigazgatási Hivatal kijelölő határozata alapján Csárdaszállás
településen is), valamint Gyomaendrődön a helyreállítási munkák ellenőrzése és az azzal kapcsolatos
jelentések megtétele.
Az építésügyi hatósági feladatokat Hunyán is ellátjuk. Építéshatósági feladatokat a Békés Megyei Közigazgatási
Hivatal kijelölő határozatai alapján havonta átlagosan 3-4 alkalommal el kell látnunk Szarvason,
Mezőberényben, Dévaványán. Jelenleg 2 fő látja el ezen feladatokat, azonban a közel 200 magántulajdonú
ingatlan belvíz okozta kárai felmérésének helyszínen történő elkészítése, majd a támogatási összeg megítélése
után az ingatlanok helyreállítási munkáinak – ingatlanonként 3-5 helyszíni szemlével – ellenőrzése, 1 fő teljes
munkaidejét kitölti kb. 80 %-ban.
Az építésügyi feladatok gyorsabb, pontosabb ellátásához nagy szükség lenne arra, hogy a Földhivatallal
megvalósulna a közvetlen számítógépes kapcsolat, ezáltal az ingatlan-nyilvántartás bármikor elérhető lenne.
Településünkről „naprakész” bel-és külterületi térképi nyilvántartás és közműnyilvántartás is szükséges lenne.
Sajnos az építésügyi ellenőrzésre a fentiekben leírtak miatt nem jut annyi idő, mint amennyi szükséges lenne. A
KET által előírt, az engedélyezési eljárás során kötelező előzetes értesítések is többletmunkát jelentenek.
A jelenleg érvényben lévő településrendezési tervet 2002. november 25-én fogadta el a Képviselő-testület, mely
az azóta eltelt idő alatt egyszer módosítva lett és jelenleg is folyamatban van a módosítása.
Ügyiratok száma az elmúlt években:
Fő számon iktatott ügyirat:
Alszámon iktatott ügyirat:
Összesen:

2002.
850
2210
3060

2003.
1030
2696
3726

2004.
880
2995
3875

2005
817
2452
3269

Új lakásépítési engedély:

23

24

19

14

104

B./ Klasszikus igazgatási feladatok
¾ Anyakönyvi ügyintézés
1895. október 1-től van Magyarországon állami anyakönyvezés. Azóta anyakönyvi nyilvántartást vezetünk a
születésről, házasságkötésről és a halálesetekről. Sajnos 1996. december 31-én megszűnt a gyomaendrődi
szülőotthon, így a születési anyakönyvi ügyintézés lecsökkent, de nem szűnt meg, hiszen az utólagos
bejegyzések, a nyitott anyakönyvi bejegyzések, javítások állandó munkát jelentenek az anyakönyvvezetőnek.
Munkájához tartozik továbbá az apai elismerő nyilatkozatok felvétele, névváltoztatási kérelmek, honosítási
ügyek, hazai anyakönyvezések kezdeményezése. Vezeti az előírt nyilvántartásokat, teljesíti a postán érkezett
kérelmeket. Közreműködik az állampolgársági eskütételnél, házasságkötésnél, névadói ünnepségeken. 2006.
március elseje óta működik az ASZA (Anyakönyvi Szolgáltató Alrendszer) rendszer, melyet teljes körben
használ. 2006. március 1-től megszűnt az endrődi kirendeltségen az anyakönyvvezés, ezért az ezzel kapcsolatos
plusz feladatokat is a gyomai anyakönyvvezetőnek kell teljesíteni. Ez azt jelenti, hogy a kirendeltségen csak
személyes bejelentésre vagy írásbeli kérelem alapján anyakönyvi okirat kiadás történik és az anyakönyvvezető
csak a kint lévő anyakönyvek utólagos anyakönyvi bejegyzéseit vezeti. Az önkormányzati törvény
kirendeltségen csak házasságkötést engedélyezi más anyakönyvek vezetése nem lehetséges. Az anyakönyvi
kirendeltség működtetésének szabálytalanságára az új Anyakönyvi Szolgáltató Alrendszer indulásakor hívta fel a
figyelmet a Belügyminisztérium. A Békés Megyei Közigazgatási Hivatal, mint felettes szerv jóindulatából az
anyakönyvek behozatala elhalasztódott.
Anyakönyvi
típusok

2002
év
Gyoma Endrőd

2003
év
Gyoma Endrőd

2004
év
Gyoma Endrőd

2005
év
Gyoma Endrőd

2006.május 31.
Gyoma

Endrőd

Házassági

62

11

59

11

62

8

63

4

17

0

Halotti

79

53

70

45

61

55

73

56

39

13

Születési

0

1

1

0

1

0

2

0

1

0

¾ Hagyatéki ügyintézés
A Ket. alapján a hagyatéki eljárással kapcsolatos feladatok ellátása: értesítés, idézés, leltár felvétele, a szükséges
iratok beszerzése, elkészítése és továbbítása az illetékes hatóságokhoz. Hagyatéki és gondnokság alá helyezéssel
kapcsolatos vagyonleltár felvétele, biztosítási intézkedések megtétele. Gyomaendrőd illetékes közjegyzőjével
nagyon jó a munkakapcsolat, igyekszünk úgy előkészíteni a hagyatékokat, hogy azt tárgyalás nélkül át lehessen
adni. Így az ügyfelek pénztárcáját is kíméljük és sok fáradtságtól, utazástól mentesítjük őket.
Hagyatéki
ügyek

2002
év
Gyoma Endrőd

2003
év
Gyoma Endrőd

2004
év
Gyoma Endrőd

2005
év
Gyoma Endrőd

2006.május 31.
Gyoma

Endrőd

Főszám

215

110

199

126

162

122

184

117

94

59

Alszám

497

305

476

364

369

340

508

347

239

171

Összesen:

712

415

675

490

531

462

692

464

333

230

¾ Adó- és értékbizonyítvány kiállítása
2003. április 01-től osztályunkon történik bizonyos esetekben az adó- és értékbizonyítvány kiadása. Ettől az
időponttól a hagyatéki eljáráshoz szükséges adó- és értékbizonyítvány kiállítása történik.
Adó- és értékbizonyítvány kiadása, db
Hagyatéki eljáráshoz
- ebből vidéki megkeresésre

2003.

2004.

2005.

96
17

124
42

144
40

2006.01.012006.05.31.
68
12

2005. augusztus 16-tól, a 155/2005.(VIII.11.) Korm. rendeletben foglaltak szerint, fiatalok használt lakás
vásárlása esetén, amennyiben otthonteremtési támogatást is igényelnek a vásárláshoz, szintén szükséges az adóés értékbizonyítvány kiadása, melyet osztályunk állít ki.
2005-ben 13 esetben, 2006. május 31-ig 18 esetben került erre sor.
2005. január 29-től vált hatályossá a 11/2005.(I.26.) Korm. rendelet az egyes lakáscélú kölcsönökből eredő
adósságok rendezéséről. Az adósságrendezéshez szükséges, az adóssággal érintett ingatlanról szóló értékbecslés
adó- és értékbizonyítvány formájában kerül kiadása.
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Ilyen bizonyítvány 2005-ben 8 esetben, 2006-ban május 31-ig 2 esetben került kiadásra. Ezen feladat, a
jogszabályban meghatározott tartozás összeghatárára tekintettel, 2007. január 01-től jelentősebb feladatot ró az
osztályunkra.
¾ Személyi adat és lakcímnyilvántartás
Vezeti a polgárok adatait tartalmazó helyi nyilvántartást, és abból a törvényben meghatározott feltételek szerint
adatot szolgáltat, ellátja a személyazonosító jel kiadásával kapcsolatos feladatokat, kiállítja a személyi számot
tartalmazó hatósági bizonyítványt a központi nyilvántartás szervei részére adatokat szolgáltat, és átvezeti a helyi
nyilvántartáson a központi nyilvántartástól, illetve más szervektől érkezett változásokat. Ennek a munkának a
végzése számítógéppel történik. A manuális, (kézi kartonos) rendszer vezetését 2004. augusztus 1-vel
megszüntettük, a Belügyminisztérium engedélyével. Adategyeztetés a helyi Regiszter program, valamint az
okmányirodai gépeken elérhető országos nyilvántartás igénybevételével lehetséges. Adatszolgáltatás évente 250
körül szokott lenni.
¾ Birtokháborítási ügyek intézése
Nem bírósági hatáskörbe tartozó, kisebb jelentőségű ügyek tartoznak ide. Többnyire szóbeli bejelentéssel
fordulnak hozzánk az ügyfelek, bár mindig előadódnak írásos ügyek is. Az utóbbi években szaporodott a
bejelentések száma talán azért is, mert az emberek egyre inkább elveszítették béketűrésüket. Ez többnyire a
vendéglátó egységek zavaró működésével hozható összefüggésbe. Bírósághoz évente kb. 3-4 db ügy kerül, mivel
a birtokháborítási határozatok fellebbezését a bírósághoz kell benyújtani. Ez olykor visszatartó erejű, hiszen a
bíróságra már csak a legvégső esetben megy az állampolgár.
¾ Talált tárgyakkal kapcsolatos ügyintézés
A talált tárgyak átvétele, tárolása, nyilvántartása, a tulajdonosnak vagy megtalálónak történő kiadása, illetve
értékesítése. A talált tárgyakat a rendőrség adja át a hivatal részére, melyeket minimum három hónapig őrzünk.
Ezen idő alatt a tulajdonjog igazolása mellett a jogos tulajdonos átveheti. Amennyiben nem válik ismertté a
tulajdonos és a megőrzési idő is letelt, átadjuk az adó osztálynak, akik selejtezik, ezután megsemmisítik, vagy
elviszik a MÉH-be, vagy értékesítésre felajánlják. Talált tárgyak többségében kerékpárok, elvétve akad
pénztárca, kulcscsomó, utánfutó, szögkihúzó, állatok befogására használt csapda stb.
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¾ Hatósági bizonyítványok, igazolások kiadásával kapcsolatos ügyintézés
Olyan tény, állapot igazoltatása, melyet az ügyfél egyéb módon nem tud bizonyítani.
Pl. élettársi kapcsolat igazoltatása, munkaviszony igazoltatása, fogságban eltöltött idő igazoltatása ….. stb. Ide
tartoznak még a hatósági nyilvántartásból kiadandó igazolások is.
Legtöbb esetben ezekben az ügyekben a tanúk meghallgatása szükséges.
A szociálpolitikai kedvezmény igénybevételéhez szükséges jegyzői igazolások kiadása.
Bár nem tartozik a klasszikus igazgatási feladatok közé, de a hatósági osztály látja el az alábbi feladatokat is.
¾ Üzletek működési engedélyének kiadásával kapcsolatos ügyintézés
Új üzlet nyitásánál a benyújtott iratok ellenőrzése, működési engedély kiállítása, nyilvántartásba való
felvezetése, jogszabályban előírt hatóságok értesítése. Az üzlet bezárásánál is ehhez hasonlóan kell eljárni. Ha a
kereskedő, üzemeltető módosítani kíván az eredeti engedélyen, akkor a változások átvezetésére kerül sor.
Az új KET bevezetésével módosult az addigi intézkedési rend, mivel az engedélyezési eljárásoknál a
szomszédok ügyféli minőségben belépnek az eljárásba. Új még az is, hogy az engedélyezésnél nem minden
esetben fogadható el a régi szakhatósági hozzájárulás, azt hivatalból az eljáró hatóság szerzi be újonnan.
A jövőben az üzletek ellenőrzésére nagyobb hangsúlyt kell fektetni, különösen a vendéglátó egységeknél, hiszen
ezek az üzletek működésével kapcsolatban van a lakosságnak legtöbb esetben problémája. Ez évben ez az
ellenőrzési folyamat elindult a rendőrséggel közösen.
A beszámolás időszakában 293 esetben lett új működési engedély kiadva. 119 egység megszűnt, 14 esetben volt
módosítás.
¾ Telepengedély
A telepengedélyezés arra a tevékenységre terjed ki, ahol egészségártalom, tűz és robbanásveszély, valamint
környezeti hatásuk miatt szennyezés, zajhatás léphet fel. A beszámoló időszakában 121 esetben került sor
telepengedélyezése eljárás lefolytatására.
¾ Hirdetmények kifüggesztésével kapcsolatos feladatok
Többnyire bírósági végrehajtó küld ingó és ingatlan árverési hirdetményeket, melyeket a hivatal és a
Kirendeltség hirdetőtábláján kell kifüggeszteni és a kifüggesztési határidő lejárta után záradékolva kell
visszaküldeni. 2002. tavasza óta megnövekedett a hirdetmény kifüggesztések száma, mert a termőföldek
értékesítése és haszonbérbe adása esetén hirdetményt kell kifüggeszteni és záradékolni.
¾ Magán szálláshelyek nyilvántartásával kapcsolatos feladatok
Nyilvántartásba kell venni azokat a magánszemélyeket, melyek kiadó szálláshellyel rendelkeznek. Erről
félévente a KSH részére statisztikát kell küldeni. Városunk megnövekedett idegenforgalma a szálláshelyek
folyamatos bővülését eredményezi. A két vendégellenőrrel jó a kapcsolat, az általuk a helyszínen felderített
esetekben a magánszálláshelyet idegenforgalmi céllal hasznosító személy kérte a nyilvántartásba vételét. A
beszámoló időszakában 48 új szálláshely felvételére került sor.
¾ Marhalevél kiadásával kapcsolatos ügyintézés
Ezzel kapcsolatos feladatokat fokozatosan elveszik az önkormányzatoktól és a hatósági állatorvos látja el az
állatokat szállító levéllel. Az osztály csak a patás nagy állatokra készít marhalevelet (ló, szamár), illetve szedi be
a díjat. A vásárokon 2005. második félévétől a marhalevél kezelést a vásár rendezője látja el. A szolgáltatási
díjat is ő szedi be, mellyel havonta számol el a hivatal pénztárába.
¾ Szabálysértési ügyintézés
Azok a jogellenes cselekmények tartoznak ide, amelyek a társadalomra csekély fokban veszélyesek. Elbírálja a
szabálysértési feljelentéseket, elrendeli a szabálysértési bírság végrehajtását, az elkobzást, dönt a lefoglalt tárgy
visszaadásáról vagy lefoglalásáról, vezeti a bírságnyilvántartást. A szabálysértési ügyek nem a központi
iktatóban kerülnek iktatásra, hanem külön a szabálysértési nyilvántartó rendszerben.
A vizsgált időszakban legtöbb szabálysértési eljárás tulajdon elleni szabálysértés miatt indult. Ezt követi a
köztisztasági szabálysértések száma, majd a közoktatási törvényben meghatározott kötelezettségek megszegése
és az önkormányzati rendeletekben foglaltak megsértése. Emellett még elég nagy számú feljelentés érkezett
ismeretlen tettesek által elkövetett szabálysértési ügyekben is. Sajnos ezek az ügyek legtöbbször megszüntetéssel
végződnek, mert az elkövető nem válik ismertté. A korábbi évekhez viszonyítva csökkent a közterületen
illegálisan szemetet elhelyezők száma. El kellett járni viszont olyan vállalkozókkal szemben, akik
gépjárműveiket nem a telephelyükön, hanem a közterületen tárolják. Ez évben a rendőrség folyamatosan
ellenőrzi a vendéglátó egységek nyitvatartási idejének betartását. Az eddigi feljelentések is bizonyítják, hogy
sajnos sok egységben ezzel nem is törődnek. Minden esetben pénzbírság kiszabására került sor. Napi kapcsolatot
tartunk a közterület felügyelővel, mezőőrökkel, egymás munkáját kölcsönösen segítjük.
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2002.

2003.

2004.

2005.

Feljelentések száma

159

155

150

205

Feljelentett személyek
száma

163

163

149

211

Megszüntetések száma

70

79

36

62

Figyelmeztetések száma

33

46

40

48

Pénzbírságot kiszabó
hat. száma

54

68

52

70

503000

638000

372000

680000

9315

9382

7154

9714

Kiszabott pénzbírság (Ft)
Bírságátlag (Ft)

A vizsgált időszakban a közterület felügyelő által tett feljelentések száma az alábbiak szerint alakult.
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¾ Helyszíni bírságok behajtásával kapcsolatos ügyintézés
2003 évben kaptuk meg ezt a feladatot. A rendőrség és a közterület felügyelet által kiszabott és be nem fizetett
helyszíni bírságok behajtása a feladat, amelyek önkormányzati hatáskörbe tartoznak.
Ügyek száma
Behajtásra került
Behajtott összeg (Ft)

2004.
599
390
841.000

2005.
231
206
536.000
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2006. 05. 31.
31
19
58.000

¾ Humánpolitikai ellátások
Mozgáskorlátozottak közlekedési kedvezményei (közlekedési támogatás, gépjárműszerzési támogatás, gépjármű
átalakítási támogatás)
- Hadigondozotti pénzellátások megállapítása
- Vakok személyi járadéka (2001. június 30-val megszűnt. Helyette vezették be a súlyos fogyatékossági
támogatást, melynek igénylése a háziorvos javaslatára történik, és ha az I. fokú orvosi bizottság
megállapítja a jogosultságot, akkor a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság folyósítja az összeget.)
- Bevonulási segély (2004. májustól szűnt meg, mivel megszűnt a sorkatonák behívása)
- Közgyógyellátás (az igazolványok érvényesítése 2005. április 1-től 1 éves időtartamra történik. 2006.
július 1-től 2007. június 30-ig az igazolványok lecserélése megtörténik, az új igazolványokat a Megyei
Egészségbiztosítási Pénztár adja ki a hivatalnál megállapított jogosultság alapján)
- Családfenntartói igazolás (megszűnt a sorkatonai behívással egy időben)
Az alábbi táblázat a fenti ügyek ügyfélforgalmát és az intézendő ügyek számát mutatja.

Közgyógyellátás
Mozgáskorlátozottak támogatása
Bevonulási segély
Hadigondozás

2002. 07.01től
108
7
19
3

2003.
296
551
20
6

2004.
283
532
8
10

2005.
548
505
6

2006.05.31ig
211
479
1

C./ Az iktatás rendszere
Az egész hivatalra és a Kirendeltségre vonatkozóan az iratkezelés központi iktatás keretében számítógépes
programon történik a Hatósági Osztályon. Az ügyiratkezelés a hivatali munka egyik legszélesebb körű
tevékenysége, átszövi a hivatal teljes ügyintézését. Az ügyiratkezelés legfontosabb része az iktatás. Az
önkormányzathoz érkező, illetve az itt keletkező iratokat iktatással kell nyilvántartani. Az iktatás az
iratnyilvántartás alapvető része, amely során az iratokat úgy kell beiktatni, hogy abból az irat beérkezésének
pontos ideje, az intézkedésre jogosult ügyintéző neve, az irat tárgya, az elintézés módja, a kezelési feljegyzések,
valamint az irat holléte megállapítható legyen. Az iratok iktatása alszámokra tagolódó, sorszámos rendszerben
történik. Alszámos iktatás esetén az ügyben keletkezett első irat önálló sorszámot kap, míg a többi irat az illető
sorszám alszámaira kerül. A különböző osztályok iktatószámait római számok, illetőleg betűjelek különböztetik
meg egymástól. Minden iratot iktatóbélyegzővel kell ellátni és annak rovatait minden esetben ki kell tölteni.
Iktatás után az iratok az ügyintézőhöz kerülnek, majd elintézés után ismét az iktató kapja vissza irattárba
helyezés céljából. Az iratkezelő az ügyintéző utasítása alapján az iratot határidőbe vagy véglegesen irattárba
helyezi. Az iratkezelési tevékenység a fent leírtak alapján magába foglalja az ügyirat nyilvántartását,
rendszerezését és a selejtezhetőség szempontjából történő válogatást, segédletekkel való ellátását, szakszerű és
biztonságos megőrzését, használatra bocsátását, selejtezését, illetve levéltárba adását. Az önkormányzati
rendszer megalakulását követően a rohamosan növekvő feladatokhoz kapcsolódó iratmennyiség tárolása egyre
nagyobb problémát okoz. Évről-évre továbbszervezést igénylő feladat a nem selejtezhető, vagy csak hosszú idő
után selejtezhető iratok irattározási helyének meghatározása. A vizsgált időszakban két alkalommal 2004 év
nyarán és 2006 tavaszán került sor iratselejtezésre. Ez évben az irattárat salgó polcokkal bővítjük. A fa polcok
lekerülnek a pince részbe, és ott kerülnek elhelyezésre azok az iratok melyeket őriznünk kell, de nem
szükségesek a napi munkához. Ilyenek a régi pénzügyi iratok, megszűnt intézmények iratai stb.
A hivatalnak minden évben kötelező készíteni az iktatott iratok alapján egy olyan hatósági statisztikát, amely
kiterjed az önkormányzat teljes ügyiratforgalmára, az első fokú eljárásban intézett – önkormányzati és
államigazgatási – hatósági ügyekre. Az elmúlt négy évet vizsgálva az alábbiak szerint alakult az ügyiratforgalom
és az államigazgatási és önkormányzati hatósági ügyintézés.
A mellékelt táblázatban foglalt ügyiratforgalom növekedés azt tükrözi, hogy az önkormányzatnál folyamatosan
növekszik az ellátandó feladatok köre.
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Ügyirat forgalom alakulása
2002. július 1-től 2002. december 31-ig
Főszám
Alszám
Titkárság
164
1637
Hatósági osztály
1064
3325
Adó osztály
2049
5059
Városüzemeltető osztály
86
934
Pénzügyi és Vagyongazdálkodási osztály
97
581
Humánpolitikai osztály
3084
9445
Okmányiroda
696
1416
Gyámhivatal
166
1949
Összesen:
7406
24346
2003.
Főszám
Alszám
Titkárság
652
2662
Hatósági osztály
3518
7314
Adóosztály
8010
14163
Városüzemeltető osztály
748
2210
Pénzügyi és Vagyongazdálkodási osztály
652
1902
Humánpolitikai osztály
5695
10981
Okmányiroda
2481
5900
Gyámhivatal
511
4445
Összesen:
22267
49577
2004.
Főszám
Alszám
Titkárság
552
3055
Hatósági osztály
3609
7342
Adóosztály
8835
12987
Városüzemeltető osztály
1237
3006
Pénzügyi és Vagyongazdálkodási osztály
689
1914
Humánpolitikai osztály
5350
9215
Okmányiroda
3457
8645
Gyámhivatal
434
3895
Összesen:
24163
50059
2005.
Főszám
Alszám
Titkárság
677
2749
Hatósági osztály
3929
7434
Adóosztály
6178
11029
Városüzemeltető osztály
1143
2459
Pénzügyi és Vagyongazdálkodási osztály
762
1883
Humánpolitikai osztály
7025
10402
Okmányiroda
2611
6294
Gyámhivatal
449
3709
Összesen:
22774
45959
2006. január 1-től 2006. május 31-ig
Főszám
Alszám
Titkárság
546
1578
Hatósági osztály
2071
3096
Adóosztály
4363
4688
Városüzemeltető osztály
416
762
Pénzügyi és Vagyongazdálkodási osztály
414
886
Humánpolitikai osztály
3454
3456
Okmányiroda
1097
2722
Gyámhivatal
287
1570
Összesen:
12648
18758
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Gyűjtő
59
241
3806
0
0
0
1344
0
5450

Összesen
1860
4630
10914
1020
678
12529
3456
2115
37202

Gyűjtő
116
604
10986
0
0
0
0
0
11706

Összesen
3430
11436
33159
2958
2554
16676
8381
4956
83550

Gyűjtő
53
1586
7591
0
0
0
0
0
9230

Összesen
3660
12537
29413
4243
2603
14565
12102
4329
83452

Gyűjtő
173
1865
0
0
0
0
0
0
2038

Összesen
3599
13228
17207
3602
2645
17427
8905
4158
70771

Gyűjtő
126
268
0
0
0
0
0
0
394

Összesen
2250
5435
9051
1178
1300
6910
3819
1857
31800

Beszámoló időszaka
Főszám
Alszám
7406
24346
22267
49577
24163
50059
22774
45959
12648
18758
89258
188699

2002. június 1-től
2003. év
2004. év
2005. év
2006. május 31-ig
Összesen:

Gyűjtő
5450
11706
9230
2038
394
28818

Összesen
37202
83550
83452
70771
31800
306775

Beszámoló időszaka diagrammal szemléltetve
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Beszámoló időszaka
Összesen

IV. A hivatal működését alapvetően befolyásoló tényezők
a./ Informatika
Az elmúlt ciklusban az önkormányzati informatikában két folyamat volt meghatározó. Egyrészt az infrastruktúra
korszerűsítése és megbízhatóságának növelése a robusztusabb, hibatűrőbb minőségi hardver és szoftverelemek
beépítésével. Másrészt nagyobb figyelmet kapott a szervezetfejlesztés és tevékénységtámogatás. Ezeket sikerült
hathatósan támogatni sikeres pályázatok megírásával is.
Az önkormányzati informatikai infrastruktúra az elmúlt négy évben 2 nagyteljesítményű szervergéppel és
mintegy 38 minőségi PC-vel, 2 hordozható számítógéppel és a szükséges szoftverekkel került ellátásra. Kiépült a
városi mikrohullámú adatátviteli rendszer, amely biztosítja az internet hozzáférést, valamint a privát VPN
csatornán a pénzügyi információs rendszer elérését az intézményeknek.
Irodatechnika és telekommunikáció fejlesztése terén sor került a helyi telefonközpont korszerűsítésére, amely
ISDN2 és mobil szolgáltatást is nyújt.
Szervezetfejlesztés, folyamatirányítás területén bevezettük az elektronikus munkaidő nyilvántartást, 2003 nyarán
elindítottuk az új Önkormányzati portál szolgáltatást. Az adózás területén a bankkal közösen kezdeményeztük a
lakosság körében a csoportos beszedési megbízás széleskörű elterjesztését, sajnos kevés sikerrel. Az élő
munkaerő kímélése érdekében viszont áttértünk a csekkek teljeskörű elektronikus feldolgozására az adózás a
költségvetési területen egyaránt. Országos programként megvalósulóban van a tanugyi információs rendszer
bevezetése és adatokkal való feltöltése is.
A mikrohullámú adatáviteli rendszeren 12 képviselő számára elérhetővé vált az internet és az elektronikus
levelezés.
Ez évben megteremtődik az elektronikus ügyintézés egyik alapfeltétele a digitális hitelesítés bevezetése,
valamint elérhetővé válik az országos ingatlan nyilvántartás is (TAKARNET)
Új szakalkalmazások kerültek bevezetésre. Szabálysértés, személyzeti munka, ingatlan vagyon kataszter,
szociális segélyezés és gyámügy területén. A kört tovább bővítettük a mezőőri járulék feldolgozásával és az
integrált pénzügyi információs rendszer bevezetésével is.
A prezentációs tevékenységet írásvetítő, fehértábla, projektor, notebbok számítógépek és digitális
fényképezőgépek segítik
Pályázatok
2001. Kiskincstári rendszer továbbfejlesztése (1,5 millió forint)
2001. Önkormányzati infrastruktúra (2 millió forint)
2002. Önkormányzatok internetes aktivitását támogató eszközök és szolgáltatások (SZT-IS-8) portál program
(2,5 millió forint)
2003 .IHM-ITP-1C digitális hitelesítés (1 db. Digitális aláírás melynek bevezetése heteken belül megtörténik)
2003. SAPARD mikrohullámú rendszer (6,5 millió)
2003. DARFT internet gerinc+SQL szerver (10 millió forint)
2004 .IHM-ITP-17 Pénzügyi info rendszer (20 millió forint)
Választások
A 200. évi általános önkormányzati választások óta – beleértve magát az önkormányzati választást is – hét ízben
került sor választásra. A választásokból egy önkormányzati általános, két időközi képviselő választás, két
országos népszavazás, egy-egy parlamenti (EU és Magyar) választás.
2002. október 20-án az önkormányzati képviselők és polgármesterek választására került sor. Gyomaendrődön a
megjelenési arány 39,4%-os volt. A választók egy független polgármestert és 18 fős képviselő-testületet
választottak meg, továbbá két kisebbségi önkormányzatot.
2003. április 12-én EU népszavazásra került sor. A megjelenési arány: 37,8%
2003. november 8-án a beosztása miatt összeférhetetlenségi helyzetbe került Vass Ignác lemondása miatt került
sor időközi választásra. A megjelenés az 1. számú választókerületben 19,4%-os volt. A megválasztott képviselő
Rau József lett.
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2004. június 13-án az EU Parlamenti Választásra került sor. A megjelenési arány 29,4%
2004. december 5-én az elhíresült országos népszavazásra került sor. A megjelenés 27,5%-os volt.
Gyomaendrődön is elrendelésre került néhány szavazókör esetében a szavazatok újraszámlálása. A számlálás
változatlan eredményt hozott.
2006. január 14-én ismét időközi önkormányzati választásra került sor a 8. számú választókerületben Kovács
Mihály halála miatt. A megjelenés az előző időközi választáshoz képest magasabb volt 26,7%. A megválasztott
képviselő: Gellai Józsefné
2006. április 9-én került sor Országgyűlési választások első fordulójára. A részvétel 59,9%-os volt. Második
fordulóra nem került sor mivel Domokos László az első fordulóban megszerezte a szavaztok több mint felét és
mandátumot szerzett.
Valamennyi választás során a választási szervek szakaszerűen és törvényesen ténykedtek és kiválóan működött a
helyi és országos választási információs rendszer is.
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b./ A hivatal létszám – és személyi állományának alakulása
Az Önkormányzat hivatalának alapvető feladata, a Képviselő-testületi munka kiszolgálása mellett egyre
magasabb színvonalon teljesíteni az állampolgárok által igényelt, mind komplexebb szolgáltatásokat és mindezt
egyre szigorúbb költségvetési korlátok mellett.
Kulcsfontosságúvá vált annak biztosítása, hogy megfelelő tudású, képességű, készségű alkalmazottak álljanak a
hivatal rendelkezésére, hogy képesek legyenek az egyre sokasodó és változó feladatok ellátására.
Az elmúlt négy év legfőbb célkitűzése, a központi célkitűzésekkel összhangban, a hivatal köztisztviselői
létszámának szintentartása mellet megfelelni a közigazgatási reform következtében jelentkező új kihívásoknak,
ennek megfelelően a képzési szintek javítása és az iskolázottság szintjének növelése.
Mind nagyobb szerepet kap a dolgozók teljesítménykövetelményének meghatározása, és ennek értékelése.
Az apparátus létszámának kis mértékű változását a következő táblázat szemlélteti.
Gyomaendrőd Város köztisztviselői létszám alakulása 2002 – 2005 év között
Szervezet
Igazgatás
Gyámügy
Okmányiroda
Kisegítők
Hivatal összes
Hivatal összes

Kv-ben jóváhagyott, tényleges
létszám
2002
52
2
4
4
62

Kv-ben jóváhagyott,
tényleges létszám
2006
50
2
4
4
60

Hatósági feladatokat ellátók

Létsz.
Változás
-2

-2

Önkormányzati, egyéb
feladatokat ellátók
Vizsgált időszak
2002
2006
2002
2006
Létszám
32
32
30
28
Megoszlási százalék
51 %
53 %
49 %
47 %
A fenti adatok jól mutatják, az elmúl időszakban a köztisztviselői létszám alakulása megfelelt az elvárásoknak.
A feladatok változatlan szinten való ellátása mellett a szűkülő költségvetés tette szükségessé a kismértékű
létszámcsökkentést, mely nyugdíjazással valósult meg. A megelőző évekhez képest személyi változások csak a
szükséges esetekben történtek, így nagy szakmai gyakorlattal rendelkező és még tartósan a pályán maradó,
ütőképes korosztályból tevődik össze az állomány.
Az életkor szerinti megoszlás a következőként alakult a ciklus idején
Életkor szerinti megoszlás
Év

Szervezet

35. év alatt
fő

életkor
35-45 -ig
fő

45. év felett
fő

2002

Igazgatás
Gyámügy
Okmányiroda
Kisegítők
Hivatal összes /62/
Százalékos megoszlás

20
1
2
23
37%

15
1
1
2
19
31%

17
0
1
2
20
32%

2006

Igazgatás
Gyámügy
Okmányiroda
Kisegítők
Hivatal összes /60/
Százalékos megoszlás

12
2
14
23%

15
2
1
18
30%

23
2
3
28
47%
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Az állami feladatok gyors változása egyre nagyobb figyelmet, rugalmasságot és megfelelő elhivatottsággal
rendelkező szakembereket igényel. Ezért nagyon fontos feladat az iskolázottsági, és a képzettségi szint
folyamatos javítása. A szakmai alap- és szakvizsga megléte a köztisztviselői törvényben meghatározottak
szerint kötelező feltétele az alkalmazásnak. Ezen a téren az apparátus képzettsége megfelel az előírásoknak.
Az Európai Uniós tagságunk következtében is egyre több feladat hárul ránk. Fontos feladat, hogy a közigazgatás
vezetőinek továbbképzését követően a köztisztviselők is átfogó, gyakorlati példákkal megvilágított alapozó és
konkrét ismereteket szerezzenek a legfontosabb tudnivalókról, melyek a mindennapi munkát segítik.
Az elektronikus közigazgatás megvalósítása szempontjából elengedhetetlen a számítógép kezelésének minimum
felhasználói szintű ismerete, mely nélkül munkánk elképzelhetetlen.
A képzettség tekintetében igen jó eredményeink vannak. Köztisztviselőink folyamatosan részt vesznek a
központilag szervezett, a szakmai munkához elengedhetetlen tudnivalókat nyújtó kötelező képzéseken, valamint
az egyéb szakmai képzéseken. Ezen túlmenően az Európai Uniós tagságunk következtében ránk háruló
feladatok mind pontosabb ellátása érdekében, központilag szervezett, ismereteinket bővítő képzésen vett részt
valamennyi dolgozónk.
Jelenleg négy köztisztviselő felsőfokú képesítés megszerzése érdekében végez tanulmányokat, a hivatal
munkaidő kedvezménnyel támogatja őket.
Egy dolgozóval, pedig tanulmányi szerződést kötött.
/ A kimutatásban a szakvizsgát tettek százalékos megoszlása – jellegénél fogva - a felsőfokú végzettségű
besorolási osztályba tartozók létszámához viszonyított. /
Kimutatás a képzettség alakulásáról

Év

Szervezet

2002

Igazgatás
Gyámügy
Okmányiroda
Igazgatási összesen
/58/
Ig.százalékos
megoszlás
Kisegítők
Hivatal összes /62/
Százalékos
megoszlás

2006

Igazgatás
Gyámügy
Okmányiroda
Igazgatási összesen
/56/
Ig.százalékos
megoszlás
Kisegítők
Hivatal összes /60/
Százalékos
megoszlás

Iskolai végzettség szintje
alapfokú
középfokú felsőfokú
fő
fő
fő

kötelező szakmai
közig.ügykez.
közigazgatási
alapvizsga
szakvizsga

Egyéb
szakmai

-

27
3

25
2
1

51
2
4

8
1
1

9
-

-

30

28

57

10

9

0%
2
2

52%
2
32

48%
0
28

98%
x
x

36%
x
x

x
x
x

3%

52%

45%

x

x

x

-

24
3

26
2
1

50
2
4

23
2
1

17
2
4

-

27

29

56

26

23

0%
2
2

48 %
2
29

52%
29

100 %
X
X

90 %
X
X

X
X
X

0,4 %

48 %

48 %

X

X

X

A köztisztviselők illetményrendszerében és juttatásaiban lényeges változás nem történt az elmúlt négy év
folyamán. Az illetményalapot a költségvetési törvény szabályozza évenként, amit a képviselő-testület mindenkor
azonos mértékben állapított meg.
Az illetmény mellett törvény által garantált juttatás az illetményalap 200%-ának megfelelő ruházati
költségtérítés, valamint az étkezési hozzájárulás.
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Helyi szabályozás keretében további visszatérítendő, illetve vissza nem térítendő szociális, jóléti, kulturális
juttatás biztosítható.
A vonatkozó helyi szabályozás a költségvetés szerény lehetőségeit is figyelembe véve biztosít lehetőséget,
további juttatásokra, feltételhez kötött, meghatározott kereten belül.
A nyugdíjas köztisztviselőkkel igyekszünk kapcsolatot tartani, esetenként anyagi támogatást biztosítani részükre.
A ciklus jövedelmi viszonyait a hivatal egészére vetítve / kisegítő alkalmazottakkal együtt / az alábbi
összefoglaló táblázat mutatja be.
Az illetményalap és átlagilletmény alakulása
Megnevezés
Illetményalap összege
/Ft./
Illetményalap változás
2002 évhez viszonyított
Illetmény-átlag
Ft/fő
Illetmény-átlag változás
2002 évhez viszonyított

2002.

2003.

2004.

2005.

2006.
április 1.

33.000

33.000

33.000

35.000

36.800

100%

0%

0%

106%

111%

114.501

125.663

144.256

151.449

157.340

100%

110%

126%

132%

137%

A köztisztviselői törvény meghatározza a köztisztviselők illetményét, besorolásuk módját, az illetményátlag
növekedése ennek a következménye. A racionális létszámgazdálkodás következtében a tervezetthez képest
minden évben bérmegtakarítás könyvelhettünk el.
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D./ A KÉPVISELŐ-TESTÜLET MŰKÖDÉSÉNEK FŐBB JELLEMZŐI
I. Kimutatás az önkormányzati és bizottsági határozatok, valamint a rendeletek
alakulásáról 2002 és 2006. május hónap közötti időszakban
Képviselő – testületi határozatok és rendeletek száma
Megnevezés/év

2002

2003

2004

2005

KT. határozat
KT. rendelet

343
30

344
35

372
33

323
31

2006.
05.
145
14

db

határozatok és rendeletek számának alakulása
400
350
300
250
200
150
100
50
0

KT. határozat
KT. rendelet

2002

2003

2004

2005

máj.06

Bizottsági határozatok száma
Megnevezés/év

2002

2003

2004

2005

94
387
152
117

124
390
174
184

122
368
179
221

102
381
160
262

Ügyrendi és jogi
Humán
Pénzügyi és gazdasági
Városfenntartó és környezetvédelmi

2006.
05.
55
173
75
96

db

bizottsági határozatok számának alakulása
450
400
350
300
250
200
150
100
50
0

Ügyrendi és jogi
Pénzügyi és
gazdasági
Városfenntartó és
környezetvédelmi
Humán
2002

2003

2004

2005
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máj.06

Megnevezés/év
Közmeghallgatás

Kihelyezett ülés

Közmeghallgatások és kihelyezett ülések száma, helye
2002.
2003.
2004.
2005.
-

1
Idősek
Klubja
(Öregszőlő)

1
Közösségi
Ház,
Kat. J. Műv.
Ház
2
Selyem u.
Óvoda,
Kirendeltség

1
Ipari
Iskola

1
Ipari Iskola

-

1
Csemetekert
Óvoda

2006.
05.
-

-

II. KITÜNTETÉSEK

¾ Díszpolgári címben részesült
Csollány Szilveszter (2002-ben a 331/2002. (XII. 19.) KT határozattal. A kitüntetés átadására 2003.
januárjában került sor, melyet egy sportgála követett.
Varjú Vilmos (posztumusz) és Varga Zsigmond (2003-ban a 211/2003. (VII.31.) KT határozattal). A
kitüntetések átadására 2003. október 23-án került sor.
292/2004. (IX.30.) KT számú és 249/2005. (IX. 29.) KT számú határozatok alapján 2004 és 2005-ik
évben nem kerül sor Díszpolgári cím adományozására.
¾ Gyomaendrődért emlékplakett adományozása
Kitüntetett

Adományozás éve

Dr. Valach Béla
Láng Miklós
Sikér Sütőipari és Kereskedelmi Kft.
Kollektívája
Ladányi Gáborné
Városi Gondozási Központ
Csalah Ferenc
Iványi László
Fülöp Imréné
Színfolt Mazsorett Csoport
Dr. Mikola Julianna
Gyebnár János (posztumusz)

Határozat száma

2002
2003

270/2002. (XI. 4.) KT hat.
151/2003. (V. 29.) KT hat.

2003

214/2003. (VII.31.) KT hat

2003
2003
2004
2004
2004
2004
2005
2005

213/2003. (VII.31.) KT hat
277/2003. (X.30.) KT. hat
292/2004. (IX.30.) KT hat
292/2004. (IX.30.) KT hat
292/2004. (IX.30.) KT hat
292/2004. (IX.30.) KT hat
249/2005. (IX. 29.) KT hat.
249/2005. (IX. 29.) KT hat.

Dr. Valach Béla kitüntetésének átadására a jelenlegi testület ünnepi alakuló ülésén, Láng Miklósnak a
Vidovszky Emlékév alkalmából a Képtárban, a Városi Gondozási Központnak a 2003. évi Szociális
Munkások Napján került sor. A többi kitüntetés az adományozások évének Október 23-ai Ünnepi
Testületi ülésén került sor.
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III. Gyomaendrőd Város Önkormányzatának fejlesztési lehetőségei a
2007-2013-as uniós programozási időszakban
Az alábbiakban a teljesség igénye nélkül kívánjuk bemutatni azokat a fejlesztési irányokat, amelyek alapján
Gyomaendrőd Város Önkormányzata uniós pályázatokat nyújthat be a 2007-2013 közötti programozási
időszakban.
A 2007-2013-as uniós programozási időszakban Magyarország rendelkezésére álló teljes keret 26,18 Mrd euró,
azaz mintegy 6610 Mrd forint. Évente kb. a GDP 3-3,5%-át teszi ki ez a pénz, vagyis kétszer annyi, mint a
főváros költségvetése. Összességében, hét év alatt közel harmadannyi pénz érkezik majd Magyarországra, mint
amennyi a második világháború után a Marshall-segélyből – mai árakon számolva – egész Nyugat-Európára
jutott. Ezzel hazánkba évente háromszor annyi EU-pénz áramlik majd be, mint a 2004-2006-os időszakban.
S hogyan juthatunk ezekhez a forrásokhoz? Milyen típusú fejlesztések támogatásához nyújthatunk be
pályázatot? A fejlesztési irányokat megfogalmazó, az ország 6 régióját lefedő (a 7., Közép-Magyarországi régió
magasabb fejlettségi szintje alapján nem tartozik a „Konvergencia” célkitűzés alá) operatív programokat a II.
Nemzeti Fejlesztési Terv (Nemzeti Stratégiai Referencia Keret – NSRK) fogalmazza meg. Mind az NFT II.,
mind az operatív programok elkészítéséért és azoknak az Európai Unióhoz való benyújtásáért a Kormány a
felelős. Ugyanakkor a Kormánynak azt is biztosítania kell, hogy az országban valamennyi közigazgatási,
gazdasági, társadalmi és civil szervezet részt vegyen az ország fejlesztésében és a strukturális alapok
befogadásában. Az EU alapok (a „Konvergencia” célkitűzés esetében: Európai Szociális Alap, Európai
Regionális Fejlesztési Alap, Kohéziós Alap) célja, hogy az ország valamennyi részének és a társadalom
valamennyi csoportjának segítséget nyújtsanak. A tervezésben kiemelkedő szerepük volt a helyi
önkormányzatoknak és a többcélú kistérségi társulásoknak is. A tervezési szakaszban Gyomaendrőd Város
Önkormányzatának fejlesztési elképzeléseit a Kistérségi Iroda is megküldte az illetékes szerveknek.
Ahhoz, hogy az NFT II. forrásait a helyi önkormányzatok, kistérségek eredményesen le tudják hívni és fel tudják
használni, feltétlenül szükséges, hogy az uniós célkitűzésekhez és az NSRK egyes operatív programjainak
célkitűzéseihez jól illeszkedő fejlesztési elképzelésekkel rendelkezzenek. Egy-egy településen (kistérségben,
régióban) fontos, hogy a különböző fejlesztési ötletek, javaslatok projektté válását követően azokat ne egymástól
függetlenül, szétdarabolva, véletlenszerűen, pályázati úton válasszák ki támogatásra, majd megvalósításra az
önkormányzatok, térségi fejlesztési tanácsok, hanem a projektek a település vagy a térség valós helyi
problémáinak megjelenítésével, egy-egy jól meghatározott stratégiai cél megvalósulása érdekében
projektcsomaggá szerveződjenek.
Jelenleg ugyan még folyik az NSRK és az operatív programjainak egyeztetése, a támogatási célterületeket
azonban már prognosztizálni lehet. Az önkormányzatoknak, kistérségeknek tehát ezen célok köré kell tervezniük
a fejlesztési terveiket.
Uniós pályázat elnyerésével a támogatás aránya önkormányzat esetében kb. 85-95%, az önerő mértéke tehát 515% körül mozog.
A 2007 – 2013 közötti időszakban az alábbi operatív programok mutatják a helyi önkormányzatokat érintő főbb
fejlesztési tengelyeket:
¾

Környezet-, víz és természetvédelem, energia operatív program (KOP)

Főbb prioritástengelyei:
1. Az egészséges, tiszta települések prioritás
2. Vizek kártételeinek megelőzése és vízkárelhárítás
3. Környezetbarát energetikai fejlesztések
4. Vizeinek jó kezelése prioritás
5. Természeti értékeink jó kezelése
1. Az egészséges, tiszta településeken végrehajtandó környezeti fejlesztések az NSRK szerint felölelik a
hulladékgazdálkodást (a komplex hulladékkezelési rendszerek kialakítását, a szelektív hulladékkezelés
elterjesztését, a kiemelt hulladékáramok kezelését, egyes, az előírásokat ki nem elégítő hulladékkezelő
létesítmények bezárását, rekultiválását, stb.); a települési szennyvízkezelést, a környezeti kármentesítést.
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Javasolt projektek:
- Gyomaendrőd és mikrotérsége lezárt hulladéklerakóinak rekultivációja
2. Vizek kártételeinek megelőzése és vízkárelhárítási prioritás: Az állami tulajdonú elsőrendű árvízvédelmi
művek fejlesztése szükséges a Duna, a Tisza és további vízfolyások, a Körös-völgy, Alsó-Dráva, Zagyva-Tarna,
Hernád-völgy stb. területén. Az önkormányzati védművek közel kétharmadának védképessége, állapota nem
megfelelő, fejlesztést, erősítést igényel. Itt fejlesztési prioritásként szerepel az önkormányzati tulajdonú
árvízvédelmi rendszerek fejlesztése.
Javasolt projektek:
- Külterületi belvízkár elhárítás (Görbekút-Vidólaposi csatorna rekonstrukciója, szivattyútelep létesítése).
Összköltség: kb. 100 000 eFt.
- Belvízrendezés II. ütem. (Gyomai csatorna rekonstrukciója, Endrődi főcsatorna rekonstrukciója,
Ságvári utcai záportározó és csatorna rekonstrukciója, Révzugi szivattyútelep megvalósítása, Fűzfászugi holtágnál szivattyú kiépítése, Hantoskerti-holtág szivattyútelepének kapacitásbővítése, szivattyúk
vásárlása) Összköltség: kb. 165 000 eFt.
3. Környezetbarát energetikai fejlesztések: magában foglalja a távhőellátás, a gáz- és villamosenergia-ellátás
szolgáltatói oldalának korszerűsítését, szolgáltató parkok és önkormányzati tulajdonú társaságok
energiahatékonysági fejlesztéseit, a köz- és lakóépületek energiamegtakarítást szolgáló korszerűsítését.
Javasolt projekt:
- Gyomaendrőd város iparosított technológiával épített lakótelepeinek energiamegtakarítást szolgáló
korszerűsítése (az e célra irányuló pályázatot célszerű a lakóközösséggel partnerségben benyújtani,
akik az önerő egy részét biztosítják)
4. Vizeink jó kezelése prioritás, ezen belül: Vizeink mennyiségi és minőségi védelme, a vizek további
szennyezésének megakadályozása
Javasolt projekt:
- Gyomaendrőd város belterületi holtágainak rehabilitációja (Hantoskerti, Csókási, Fűzfás-zugi, Révzugi
holtágak) Összköltség: kb. 2 580 000 eFt.
5. Természeti értékeink jó kezelése, ezen belül: A megújuló energiaforrások nagyobb arányú felhasználása (a
prioritás konkrét célkitűzése még nem teljesen kidolgozott)
Javasolt projekt:
- Geotermikus energia hasznosításával, új hévízkút létesítésével komplex fűtési rendszer kialakítása a Liget
Fürdőben
¾

Az emberi erőforrások fejlesztése operatív program (EMEROP)

Főbb prioritástengelyei:
1. Foglalkoztathatóság
2. Alkalmazkodóképesség
3. Az oktatási rendszer társadalmi és gazdasági igényekhez való rugalmas alkalmazkodásának erősítése
4. Az oktatás, képzés eredményességének és hatékonyságának növelése, a hozzáférés javítása, az
esélyteremtés erősítése
5. Az oktatási és képzési rendszerek szerepének erősítése az innovációs potenciál fejlesztésével
6. A társadalmi részvétel és innováció erősítése
7. A hátrányos helyzetű emberek társadalmi befogadásának erősítése
¾

Humán infrastruktúra operatív program (HIOP)

Főbb prioritástengelyei:
1. Az oktatási infrastruktúra fejlesztése
2. Az egészségügyi infrastruktúra fejlesztése
3. A társadalmi befogadást és részvételt támogató infrastruktúra fejlesztése
4. A kulturális infrastruktúra fejlesztése
5. Az e-közigazgatás fejlesztésének támogatása
6. A munkaerő-piaci részvételt támogató infrastruktúra fejlesztése
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1. Az oktatási infrastruktúra fejlesztése
Javasolt projektek:
- A Kis Bálint Általános Iskola Fő úti épületének teljes rekonstrukciója és bővítése a centralizált és
hatékony működtetés érdekében. Összköltség: kb. 665 000 eFt
- A gyomaendrődi óvodaépületek felújítása, korszerűsítése (Kossuth út, Szabadság út, valamint a Jókai
úti átalakítása). Összköltség: kb. 75 000 eFt
2. Az egészségügyi infrastruktúra fejlesztése: célja a lakosságközeli ellátások – kórházi ellátást kiváltó –
járóbeteg ellátási formák fejlesztése; az idősödő társadalom és a foglalkoztatás jellegének megfelelően további
eszközök a komplex – szociális, egészségügyi, foglalkozási – rehabilitáció intézményrendszerének a kiépítésére,
az idősellátó, gondozó intézeti és otthoni ellátási formák fejlesztésére.
3. A társadalmi befogadást és részvételt támogató infrastruktúra fejlesztése:
Beavatkozási területek:
a) Az idősellátás korszerűsítése: A beavatkozás középpontjában a bentlakásos intézmények állnak, de ezek köré
az integrált szolgáltatások kialakítása érdekében olyan alapszolgáltatási feladatok szervezhetők, mint az
étkeztetés, idősek nappali ellátása, házi segítségnyújtás, illetve jelzőrendszeres házi gondozás. A fejlesztés az
intézmények korszerűsítésére, épületek átalakítására, létesítésére, berendezésére, a humánerőforrás képzésére
irányul.
b) Sérülékeny csoportok szolgáltatásainak korszerűsítése
c) Kistérségi közösségi központok létesítés. Célja, hogy a jelenleg – főleg kistelepüléseken – hiányosan
biztosított egészségügyi, szociális, gyermekjóléti, rekreációs célú, informatikai, kulturális stb. alapszolgáltatások,
valamint közigazgatási szolgáltatások elérhetőbbek legyenek, és minőségük jelentősen javuljon, azáltal, hogy
kis- és mikrotérségi szinten a rendelkezésre álló szakembereket és forrásokat a költséghatékony működtetés
érdekében koncentráljuk.
d) A fogyatékossággal élők hozzáférési esélyeinek növelése: fizikai és infokommunikációs akadálymentesítés a
fogyatékossággal élők számára.
4. Kulturális infrastruktúra integrált fejlesztése a partnerségi együttműködésért
A prioritás a vidék kulturális közösségi tereinek, közkulturális intézményeinek megújítását, a közkulturális
szolgáltatások továbbfejlesztését, infrastrukturális és eszközfejlesztését szolgálja. Ide tartozik a könyvtárak,
közművelődési intézmények megújítása, a közgyűjtemények fejlesztése. Az infrastruktúra fejlesztése szervesen
összekapcsolódhat a szakemberek képzésével, átképzésével és hosszú távú, átlátható, kiszámítható
programokkal.
5. Az e-közigazgatás és e-közszolgáltatások infrastruktúrájának kiépítése
Célja az állami, kormányzati, önkormányzati és a non-profit szféra területét érintő informatikai alkalmazások
bevezetése (folyamatok informatizálása), illetve adat- és információbázisok létrehozása, valamint azok
használatát célzó fejlesztések, nagy biztonságú központi adatbázis rendszerek kiépítése a jelenlegi szétaprózott,
helyi rendszerek helyett (pl. térinformatika). A beavatkozást felhasználói oldalról a bővülő és javuló lakossági
internet hozzáféréssel, a hozzáférés eszközeinek támogatásával és figyelemfelkeltéssel, felhasználóképzéssel kell
segíteni.
¾

Versenyképes gazdaság operatív program (VEGOP)

Főbb prioritástengelyei:
1. Az üzleti környezet fejlesztése
2. Az infokommunikációs technológia fejlesztése
3. Az innovatív, tudásalapú gazdaság kialakítása
4. A kkv-k jövedelemtermelő képességének javítása
5. A vállalati humán erőforrás fejlesztése
1. Az üzleti környezet fejlesztése: a kkv-k jövedelemtermelő képességét szolgáló infrastrukturális feltételek
megteremtésével járulhat hozzá a helyi önkormányzat, pl. ipari park létrehozásával
2. Az infokommunikációs technológia fejlesztése: a helyi önkormányzatok segíthetik a vállalkozásokat az eközigazgatás és e-közszolgáltatások továbbfejlesztésével: az elektronikus és az egyablakos ügyintézés terjedését,
a közigazgatási nyilvántartások egységesítését, az e-közigazgatás és az e-közszolgáltatások körének szélesítését
és színvonalának javítását, a szabványos kommunikációs felületek kidolgozását, ami összességében átláthatóbb,
hatékonyabb és gyorsabban elérhető közösségi szolgáltatásokat tesz lehetővé.
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¾

Közlekedési infrastruktúra fejlesztése operatív program (KÖZOP)

Főbb prioritástengelyei:
1. A térségi (régión belüli) elérhetőség javítása
2. A városi és agglomerációs közösségi közlekedés fejlesztése
3. Az ország és a régióközpontok (nemzetközi) elérhetőségének javítása
4. Az áruszállítás-logisztika közlekedési infrastruktúrájának fejlesztése
1. A térségi (régión belüli) elérhetőség javítása. A régión belüli elérhetőség javítása érdekében fontos a
közösségi közlekedés (vasút, távolsági autóbusz) fejlesztése. Cél a regionális jelentőségű vonalak, térségi
vasutak felújítása, ahol ez gazdaságosan megoldható, illetve a távolsági autóbusz-közlekedés fejlesztése. Ezen
fejlesztések során csak közvetetten érintettek a helyi önkormányzatok.
2. A városi és agglomerációs közösségi közlekedés fejlesztése. Fő célja a városok elérhetőségnek és
átjárhatóságának javítása és a városi közlekedés zsúfoltságának enyhítése. Ez a prioritás Gyomaendrőd Város
Önkormányzatát nem érinti. A helyi önkormányzatok által fenntartott helyi közutak fejlesztésére a regionális
programokból lehet majd támogatáshoz jutni.
A KÖZOP keretében megvalósuló fejlesztések eredményeképpen javul az ország/régiók nemzetközi
elérhetősége, gyorsabb, kényelmesebb és biztonságosabb lesz az eljutás az ország/régiók egyik részéről a
másikba, jelentősen növekednek az áru- és személyszállítási szükségleteket kielégítő versenyképes és
környezetkímélő kapacitások. Ezek a fejlesztések tehát érinti ugyan az önkormányzatot, de volumenéből
adódóan nem önkormányzati projektekről van szól.
¾

Az igazgatási rendszer korszerűsítése és az információs társadalom
kiteljesítése operatív program (IGITOP)

Főbb prioritástengelyei:
1. A politikaalkotás és végrehajtás eredményességének javítása
2. A szolgáltatások minőségének javítása
3. A humán erőforrás minőségének növelése
4. A szabályozás minőségének fejlesztése
5. Az információs társadalom kiteljesítése
1. A politikaalkotás és végrehajtás eredményességének javítása. A szakpolitika-alkotási kapacitás javításának
szükségessége helyi szinten a településeken és egyre inkább a kistérségekben is erősödő követelmény. Erre
tekintettel az IGITOP a szakpolitika-alkotás fejlesztését célzó beavatkozásokat a kistérségi szintre kívánja
koncentrálni annak érdekében, hogy megerősödjön a kistérségi társulások döntés-előkészítési szerepe és
felelőssége a több települést érintő ügyekben. Ez a prioritás önkormányzatunkat csak közvetlenül érinti, a
kistérségen keresztül.
2. A szolgáltatások minőségének javítása: ennél a prioritásnál a helyi önkormányzatok szempontjából kiemelt
jelentőségű központi projekt az „Irodaközpont” projekt. Célja az ügyfelekkel történő kapcsolattartás és az ügyek
érdemi feldolgozási funkcióinak a szervezeti elkülönítése, majd egymásra épülő fejlesztése. Színtere a közös
közigazgatási szolgáltató irodaközpont, ami a különböző közigazgatási szervek közös szolgáltató egysége, ahol
az informatikai alkalmazások előnyeit kihasználva egy helyen, azonos ügyfélfogadási metodikával bármely ügy
elindítható, és az ügyfelek által leginkább keresett ügyintézések, szolgáltatások el is intézhetők. Ide a tömegesen
igényelt és szinte teljes egészében elektronizálható ügyek feldolgozását indokolt telepíteni, pl. okmányok
kiállítása, meghosszabbítása, anyakönyvi ügyek intézése, szolgáltatások nyújtása (pl. adóügyintézés, tulajdoni
lapok kiadása).
3. A szabályozás minőségének fejlesztése. Célja a minőségi jogalkotás keretfeltételeinek megteremtése a helyi
önkormányzatok szintjén is. Eszközei: képzési programok szervezése, helyi önkormányzati rendeletek
elektronizálása.
4. Az információs társadalom kiteljesítése
Beavatkozási területei:
- a lakosság bevonása az információs társadalomba,
- a közszolgáltatások hatékonyságának növelése az elektronikus közigazgatáson és elektronikus
közszolgáltatásokon keresztül,
- az elektronikus gazdaság,
122

-

a digitális esélyegyenlőség növelése,
az e-demokrácia és a civil társadalom erősítése,
az infokommunikáció-technológiai infrastruktúra fejlesztése,
biztonságnövelés, kockázatcsökkentés IKT-eszközökkel.

¾

Területi együttműködés operatív program

Célja a makroregionális és a határon átnyúló fejlesztések támogatása.
Elemei:
1. Határ menti együttműködések: programjai tartalmilag az Interreg III A folytatásának tekinthetők, a
határrégiók sajátos egyedi problémáira kíván megoldást találni.
2. Transznacionális együttműködés: az Interreg III B folytatása.
3. Interregionális együttműködés: az Interreg III C programok folytatása.
¾

Területfejlesztési operatív program – regionális programok (TOP)

A Dél-Alföldi régió az Európai Unió 254 NUTS-2 szintű régiója rangsorában a 242. helyen állt 2002-ben. A 90es évek óta a régió relatív helyzete az ország többi régiójához képest is folyamatosan romlik. A Dél-Alföld
városai az itt jelenlévő, országos viszonylatban is jelentős tudáskapacitás ellenére sem tudtak gazdasági
erőközpontként jelentősebb nagyvállalatokat megtartani, így a versenyképesség a régióban csökken, a
foglalkoztatási ráta alacsony.
A Dél-Alföldi régió prioritástengelyei:
1. A régió versenyképességének javítása
2. Térségi és települési infrastruktúra-fejlesztés
3. Városi területek megújítása
4. Integrált vidékfejlesztési programok
1. A régió versenyképességének javítása
a) Szeged Biopolisz fejlesztési pólus program
b) Helyi adottságokra épülő gazdaság fejlesztése
c) A régió adottságaira épülő turisztikai fejlesztések
2. A térségi és települési infrastruktúra fejlesztés
a) a kistérségek közlekedési elérhetőségének javítása, térségi települési infrastruktúra fejlesztése
Javasolt projekt:
- Gyomaendrőd – Csárdaszállás közötti kerékpárút építése. Összköltség: kb. 350 000 eFt.
b) környezeti értékek védelme
c) humán infrastruktúra fejlesztése
Javasolt projekt:
- A Rózsahegyi Kálmán Kistérségi Általános Iskola rekonstrukciója, bővítése a különböző lakóhellyel és
családi háttérrel rendelkező diákok esélyegyenlőségének biztosítása érdekében. Tartalma: tornaterem
felújítása, bővítése, oktatási épület felújítása, iskolabusz vásárlása. Összköltség: kb. 200 000 e Ft.
Valószínűnek tartom, hogy a HIOP/Oktatási infrastruktúra fejlesztése prioritásnál feltüntetett projektjeinkhez is
inkább itt találunk majd pályázati lehetőséget. Ezt pontosan akkor tudjuk majd, ha 2007. első félévében
megjelennek a részletes pályázati útmutatók.
3. A városi területek rehabilitációja
a) két regionális fejlődési pólus (Kecskemét és a Közép-Békési Centrum) megerősítése
b) integrált településfejlesztési programok, ezen belül: közcélú településfejlesztések; új gazdasági tevékenységek
bevezetése, helyi szintű foglalkoztatottság növelése; az infrastruktúra, a környezet és közbiztonság feltételeinek
fejlesztése; a települési infrastruktúra szabadidős, rekreációs és sportlétesítményeinek és szolgáltatásainak
integrált fejlesztése.
-Közcélú településfejlesztések
Javasolt projektek:
- Gyomaendrőd város komplex belterületi úthálózat korszerűsítési programja (a településrészeket
összekötő teljes kerékpárút hálózat kiépítése új szakaszok építésével, valamint a meglévők felújításával;
30 új szilárd burkolatú út építése, 25 út aszfaltréteggel borítása, járdák felújítása és építése).
Összköltség: kb. 650 000 eFt.
- Gyomaendrőd, Endrőd városrész központjának rehabilitációja. Összköltség: kb. 60 000 Ft.
123

- Városi komplex közterület/zöldterület megújítási program
- Új gazdasági tevékenységek bevezetése, helyi szintű foglalkoztatottság növelése
- Az infrastruktúra, a környezet és a közbiztonság feltételeinek fejlesztése
- A települési infrastruktúra szabadidős, rekreációs és sportlétesítményeinek és szolgáltatásainak integrált
fejlesztése
Javasolt projekt:
- Komplex sporttelep létesítése Gyomaendrődön (a két városrész közötti területen). Összköltség: kb. 550 000
eFt.
A sporttelepet úgy kell tervezni, hogy az a lakosság valamennyi rétege számára elérhető legyen. Esetleg helyi
vállalkozásokkal, civil szervezetekkel (sportegyesületek) partnerségben lehetne benyújtani a pályázatot, az
általuk nyújtott szolgáltatásokat megjelölve. Ez természetesen nem csak jogokat jelent, hanem kötelezettséget is
keletkeztet számukra.
4. Integrált vidékfejlesztési programok, ezen belül:
1. Országosan kiemelt térségek fejlesztése
- Duna és a Homokhátság fejlesztése
- Tisza térség fenntartható fejlesztése
- Körös-völgy integrált fejlesztése
- Maros-völgy komplex fejlesztése
2. Vidéki térségek felzárkóztatása, ezen belül: A fenntartható vidék és fenntartható település
megvalósítása
Javasolt projektek:
- Utak javítása, felújítása Gyomaendrőd lakott külterületi városrészein (Öregszőlő, Kocsorhegy)
Összköltség: kb. 305 000 eFt.
- Mezőgazdasági célú, külterületi útépítések, ezen belül:
-Nagyállási út burkolaterősítése (3,2 km) Összköltség: kb. 52 000 eFt
-Tüköri majorba vezető út burkolaterősítése (0,4 km) Összköltség: kb. 7 000 eFt
-Kecsegési út burkolaterősítése (2,3 km) Összköltség: kb. 45 000 eFt
-Póhalmi út építése (3,2 km) Összköltség: kb. 60 000 eFt
-Varjasi út burkolaterősítése (2,2 km) Összköltség: kb. 45 000 eFt.
A mezőgazdasági célú útépítésekre kidolgozott pályázatokat a fejlesztés tárgyát képező utakat használó
vállalkozásokkal partnerségben kellene beadni, annál is inkább, mert az önerőből ők is részt vállalnak.
Összefoglalásként el kell mondani, hogy a fentiekben feltüntetett operatív programok és prioritások egyelőre
csak iránymutatásként használhatók, amelyből kiderül, hogy melyek azok a fejlesztési terveink, amelyeknek a
kész projektekké történő kidolgozását mielőbb el kell kezdenünk.
A konkrét pályázati lehetőségeket és a pályázható összegeket csak előreláthatólag 2007. első félévében fogunk
megismerni. Ekkor válik biztossá az is, hogy időben hogyan tudjuk ütemezni a fejlesztéseinket, hogyan tudjuk az
önerőt rendelkezésre bocsátani, amely arányaiban kedvező (5-15%), de a projektek összköltségéhez viszonyítva
már igen jelentős. Annyi bizonyos, hogy az idő kevés, a terveket készítenünk kell, és tapasztalataink azt
mutatják, hogy pályázatainkat mindig érdemes az első bírálati határidőig benyújtani, mert a források legnagyobb
részét ekkor kötik le.
Ez a tájékoztató még nem jelent döntést pályázat benyújtásáról.
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IV. RENDEZVÉNYEK
A ciklus idején a különböző önkormányzati rendezvényeken készült képeket a mellékelt CD tartalmazza.
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A beszámolókat készítették:
Tóth Lajosné

Pénzügyi Osztály vezetője

Havelda Jánosné

Adóosztály vezetője

Fehér Ildikó

Térségmenedzseri Iroda vezetője

Szujó Zsolt

Városüzemeltetési Osztály vezetője

Uhrin Zoltánné

Hunánpolitikai Osztály vezetője

Keresztesné Jáksó Éva

Oktatásügyi előadó

Tímárné Binges Irén

Hatósági osztály vezetője

Megyeri László

Aljegyző

Lévai Éva

Személyügyi ügyintéző

Készült: 2006. július hó
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