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2. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS

A Képviselő-testület
2015. május 28-i ülésére 

Tárgy:  Átfogó értékelés a 2014. évben végzett gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok
ellátásáról

Készítette:  Hanyecz Adrienn
Előterjesztő:  Petényi Szilárdné polgármester

 

Tisztelt Képviselő-testület!
 
A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. tv. 96.§ (6) bekezdése értelmében a
helyi önkormányzat a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról minden év május 31. napjáig – a
külön jogszabályban meghatározott tartalommal - átfogó értékelést készít, amelyet a Képviselő-testület megtárgyal.
Az értékelést meg kell küldeni a Békés Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatalának (továbbiakban:
Hivatal). A Hivatal az értékelés kézhezvételétől számított harminc napon belül javaslattal élhet a helyi önkormányzat
felé. A helyi önkormányzat hatvan napon belül érdemben megvizsgálja a Hivatal javaslatait és állásfoglalásáról,
intézkedéséről tájékoztatja.
A gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet 10.
számú melléklete meghatározza az átfogó értékelés tartalmi követelményeit, mely alapján készült el a beszámoló:
 
 
Összegzés:
Gyermekvédelmi területen az állami feladatok ellátása jelentősen megnövekedett, jelentős feladatot kapott az állami
intézményrendszer. Teljes körű, átfogó kitekintésre ez a beszámoló mindezek miatt nem alkalmas.
 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést szíveskedjen megtárgyalni és azt a határozati javaslat
szerint elfogadni.
 

Döntési javaslat 

"Átfogó értékelés a 2014. évben végzett gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról"

Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: szociális ügyek
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.

 

Hunya Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló
1997. évi XXXI. törvény 96.§ (6), és a 104.§ (5) bekezdése alapján elfogadja a gyermekjóléti és gyermekvédelmi
feladatok 2014. évi ellátásáról szóló átfogó értékelést.
 

Határidők, felelősök:

Határidő: azonnal



Átfogó értékelés a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról 

 

I. A település demográfiai mutatói, különös tekintettel a 0-18 éves korosztály adataira:  

 

Településünkön a születések száma az előző négy évben az alábbiakban alakult: 

 

2011 2012 2013 2014 

4 6 4 4 
KSH adatok - állandó lakosságszám alapján 

 

A 0-18 éves korosztály a következőképpen oszlik meg: 

 

0-18 éves 

korosztály 

2011 2012 2013 2014 

0-3 éves korig: 12 22 20 19 

4-6 éves korig: 5 5 7 9 

7-14 éves korig 47 39 35 27 

15-18 éves korig 23 28 29 35 
KSH adatok - állandó lakosságszám alapján 

 

II. Az önkormányzat által nyújtott pénzbeli, természetbeni ellátások biztosítása 

 

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény  

 

A támogatás feltételeit a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi 

XXXI. tv. (továbbiakban: Gyvt), továbbá a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és 

gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet (továbbiakban: Gyer) 

szabályozza. A Gyvt. 18. § (1) bekezdésének a) pontja értelmében a hatáskört a gyámhatóság 

gyakorolja. 

 

A feltételek fennállása esetén a gyámhatóság 1 év időtartamra megállapítja a gyermek, vagy 

nappali oktatás munkarendje szerint középfokú, illetve felsőfokú tanulmányokat folytató fiatal 

felnőtt (maximum 25 éves korig) rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre (továbbiakban: 

kedvezmény) való jogosultságát. 

 

Abban az esetben állapítható meg a gyermek, vagy fiatal felnőtt kedvezményre való 

jogosultsága, amennyiben: 

a) a gyermeket gondozó családban az egy főre jutó havi jövedelem összege nem haladja meg 

– 2014. évi szabályozás szerint -: 

aa) családban nevelkedő gyermek esetén az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb 

összegének 130 %-át (2014. évben 37.050,- Ft) 

ab)  illetve az alábbi esetekben az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 140 

%-át  

(2014. évben 39.900,- Ft) 

- ha a gyermeket egyedülálló szülő, illetve más törvényes képviselő gondozza, vagy 

- ha a gyermek tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos, vagy 

- ha a nagykorúvá vált gyermek nappali oktatás munkarendje szerint tanulmányokat 

folytat és 23. életévét még nem töltötte be, vagy felsőfokú oktatási intézmény 

nappali tagozatán tanul és a 25. életévét még nem töltötte be 

b) az egy főre jutó vagyon értéke nem haladja meg, a Gyvt-ben meghatározott értékhatárt. 



 

A kedvezményre való jogosultság megállapításának célja annak igazolása, hogy a gyermek 

szociális helyzete alapján jogosult a Gyvt-ben, másrészt egyéb jogszabályokban 

meghatározott kedvezmények igénybevételére. Ezek közül a legjelentősebb az évi két 

alkalommal, augusztus és november hónapban folyósított pénzbeli támogatás, a 

gyermekétkeztetés normatív kedvezménye és a tankönyvtámogatás. 

 

A pénzbeli támogatás összege alkalmanként és gyermekenként 2011-2014. évben egyaránt 

5.800,- Ft volt, fedezetét 100 %-ban a központi költségvetés biztosította. Jogszabályi változás, 

hogy 2012. októberétől a pénzbeli támogatást felváltotta a természetbeni támogatás, melyet 

Erzsébet utalvány formájában kaptak a támogatásra jogosult személyek. 

Az alábbi táblázatban 2011. és 2014. évek vonatkozásában mutatjuk be a rendszeres 

gyermekvédelmi kedvezményre jogosult családok és gyermekek számát, az évente kifizetésre 

kerülő pénzbeli/természetbeni támogatás összegét: 

 

év családok száma  
(tárgy év december 31-i 

adat - fő) 

jogosultak száma 
(tárgy év december 31-i 

adat - fő) 

ebből nagykorú 

tanulók száma 

pénzbeli 

ellátás/természetbeni 

támogatás összege/év 

(Ft) 

2011 19 36 6 388.600 

2012 20 33 4 382.800 

2013 10 22 1 261.000 

2014 11 20 1 192.000 

 

A csökkenés oka elsősorban az, hogy a nagykorú tanulók számára a jogosultsági feltételek 

szigorodtak. 

A 2014. december 31. napján rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermekek 

50 %-a olyan családban él, melyben az egy főre eső jövedelem eléri az öregségi nyugdíj 

legkisebb összegét, továbbá a gyermekek 50 %-a él olyan családban ahol az egy főre eső 

jövedelem  meghaladja az öregségi nyugdíj legkisebb összegét (28.500 Ft).  

 

A 2014. december 31. napján rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermekek 

közül 8 fő hátrányos helyzetű, míg 3 fő halmozottan hátrányos helyzetű. 2013. szeptember 1. 

napjával változtak meg a hátrányos és halmozottan hátrányos helyzet jogosultsági feltételei, 

ezért az előző évek adataival nem lehet összevetni a 2014. év adatait. Azonban annyit 

leszögezhetünk, hogy a törvényi változás következtében a hátrányos és halmozottan hátrányos 

helyzetű gyermekek létszáma csökkent. 

A tavalyi és az előző évek folyamán nem volt elutasított rendszeres gyermekvédelmi 

kedvezmény igénylés. 

 

 

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény 2011-2014. évi ügyiratforgalma: 

 

 2011 2012 2013 2014 

Főszámon iktatott ügyirat 19 20 10 10 

alszámon iktatott ügyirat 36 33 22 20 

 

Az elmúlt év folyamán jogorvoslati eljárás nem történt.  

A Békés Megyei Kormányhivatal jogszerűségi ellenőrzést folytatott le, az ellenőrzés során 

felügyeleti intézkedést nem foganatosított, felhívta a jegyzői gyámhatóság figyelmét a 

hatályos jogszabályok maradéktalan betartására.  



 

Önkormányzati segély – gyermek jogán 

 

2014. január 1. napján átalakult az átmeneti segélyezés rendszere, a gyermekek részére 

nyújtható rendkívüli gyermekvédelmi támogatási forma megszűnt, beolvadt az önkormányzati 

segélyezési rendszerbe. Önkormányzatunk a gyermekek részére adható támogatási formákat 

nem szüntette meg, azokat változatlan formában biztosítja az arra rászoruló gyermekek illetve 

családjaik részére.  

 

Célja: Rendkívüli élethelyzetből adódó többletkiadás enyhítése. 

A jogosultság feltétele jövedelemfüggő, s vizsgálni kell a családban együtt élők vagyoni 

helyzetét is. 

Helyi rendeletünk értelmében elismert többletkiadások: 

 tanévkezdési kiadások (tankönyv, tanszer), 

 felsőfokú oktatási intézményben tanulók tandíjának, egyéb ellátási díjának megfizetése, 

 átmeneti vagy tartós nevelésbe vett gyermek családjával való kapcsolattartás elősegítése, 

 családban nevelkedő gyermek 5 napot meghaladó, kórházi gyógykezelése, 

 magas gyógyszerköltség enyhítésére. 

 

Helyi rendeletünk értelmében nem részesíthető a gyermektámogatásban, még a jövedelmi 

viszonyok megfelelése esetén sem akkor, ha a kérelmezőnek, vagy a vele közös háztartásban 

élőnek Gyvt. 19. § (7) bekezdésében meghatározott vagyona van. 

 

Az alábbi táblázatban 2011-2014. évekre vonatkozóan mutatjuk be a rendkívüli 

gyermekvédelmi támogatásban részülők adatait, valamint az önkormányzati segély gyermek 

jogán futó támogatásokat: 

 

év támogatásban részesült gyermekek 

létszáma (fő) 

támogatás/év (Ft) 

2011 0 0 

2012 0 0 

2013 7 50.000 

2014 8 130.000 

 

 

 

Önkormányzati segély gyermek jogán ügyiratforgalma: 

 

 2011 2012 2013 2014 

Főszámon iktatott ügyirat: 0 0 7 2 

alszámon iktatott ügyirat 0 0 7 2 

 

Az elmúlt év folyamán jogorvoslati eljárás nem történt, külső szerv által végzett ellenőrzésre 

nem került sor. 

 

Gyermekétkeztetés megoldásának módjai, kedvezményben részesülőkre vonatkozó 

statisztikai adatok 

 

A 0-14 éves korosztályú gyermekek jogosultak intézményi étkezési térítési díjkedvezményre.  



50 %-os, illetve 100 %-os térítési díjkedvezményben részesülhet az a napközbeni étkezést 

igénybe vevő gyermek, aki rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult. 

 

Óvodai étkezési ellátás esetén a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre feljogosított 

gyermek 100 %-os térítési díjkedvezményben részesül. 

Általános iskola 8. évfolyamáig szintén 100 % kedvezmény illeti meg a kedvezményre 

jogosult gyermeket. 

 

További, kedvezményre jogosító jogcímek: 50 % térítési díjkedvezményben részesülnek 

életkortól függetlenül az alábbi gyermekek: 

 Tartósan beteg, vagy fogyatékos, 

 3 vagy többgyermekes család tagja, 

 Sajátos nevelési igényű. 

(Megjegyzés: Ha egy gyermek több jogcímen is jogosult étkezési térítési díj kedvezményre, a 

kedvezmény halmozása nem lehetséges, és elsőbbséget élvez a gyermekvédelmi kedvezményre 

való jogosultság érvényesítése. Pl. egy gyermek tartósan beteg, de rendszeres gyermekvédelmi 

kedvezményben is részesül, akkor a bevett gyakorlat szerint az oktatási/nevelési intézmény a 

gyermekvédelmi kedvezmény jogán járó kedvezményt biztosítja.) 

 

Hunyán a 0-14 éves korosztályt tekintve az étkezési térítési díjkedvezményben részesülők 

százalékos megoszlása jogcímenként: 

 

2011. évben 

 

 

Étkezést 

biztosító 

intézmény 

 

Teljes összegű 

tér. díjat fizet 

(%) 

 

Tartós beteg, 

50 % kedv. 

(%) 

3 vagy 

többgyermekes 

család 

50 % kedv. 

(%) 

Gyermekvédelmi 

kedvezményben részesül 

50 % kedv. 

(%) 

100 % kedv. 

(%) 

Óvoda 54 - - - 46 

Ált. iskola 35 - - - 65 

Település 

összesen 

44,5 - - - 55,5 

 

2012. évben 

 

 

Étkezést 

biztosító 

intézmény 

 

Teljes összegű 

tér. díjat fizet 

(%) 

 

Tartós beteg, 

50 % kedv. 

(%) 

3 vagy 

többgyermekes 

család 

50 % kedv. 

(%) 

Gyermekvédelmi 

kedvezményben részesül 

50 % kedv. 

(%) 

100 % kedv. 

(%) 

Óvoda 41 - - - 59 

Ált. iskola 41 - - - 59 

Település 

összesen 

41 - - - 59 

 



2013. évben 

 

 

Étkezést 

biztosító 

intézmény 

 

Teljes összegű 

tér. díjat fizet 

(%) 

 

Tartós beteg, 

50 % kedv. 

(%) 

3 vagy 

többgyermekes 

család 

50 % kedv. 

(%) 

Gyermekvédelmi 

kedvezményben részesül 

50 % kedv. 

(%) 

100 % kedv. 

(%) 

Óvoda 65 - - - 35 

Település 

összesen 

65 - - - 35 

 

2014. évben 

 

 

Étkezést 

biztosító 

intézmény 

 

Teljes összegű 

tér. díjat fizet 

(%) 

 

Tartós beteg, 

50 % kedv. 

(%) 

3 vagy 

többgyermekes 

család 

50 % kedv. 

(%) 

Gyermekvédelmi 

kedvezményben részesül 

50 % kedv. 

(%) 

100 % kedv. 

(%) 

Óvoda 73 - - - 27 

Település 

összesen 

73 - - - 27 

 

 

III. Az önkormányzat által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátások 

bemutatása: 

A fenntartó által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátások bemutatása: 

A gyermekjóléti szolgálat biztosításának módja, működésének tapasztalatai: 

 

Gyomaendrőd Város Önkormányzata 1998. január 1-vel indította be a gyermekjóléti 

szolgáltatást az akkori Városi Családsegítő Központban. Az intézmény látta el a családsegítés, 

a nevelési tanácsadás és a logopédiai intézet feladatait is.  

2006. szeptember 1-től az intézmény a Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya intézményi 

társulás fenntartásába került Térségi Humánsegítő Szolgálat néven. A gyermekjóléti 

szolgáltatás biztosítása ebben az integrált intézményben történt 2012. december 31-ig. 

2013. január 1-től az intézmény szétvált, a családsegítő és gyermekjóléti szolgálat 

beintegrálásra került a Térségi Szociális Gondozási Központba.  

A gyermekjóléti szolgálat feladatait 3 fő családgondozó végzi, akik Gyomaendrődön, Hunyán 

és Csárdaszálláson látják el feladatukat. A három településen összesen 97 család 208 

gyermekét gondozzuk. A gondozottak száma évről évre enyhén csökkenő tendenciát mutat. 

Tapasztalataink szerint azonban egy-egy gyermekekkel kapcsolatban a felmerülő problémák 

száma több. 2014. évben nagy számban voltak jelen a családokban a szülők közötti súlyos 

konfliktusok. 

 

Alapellátás keretében 

gondozott 

Védelembe vétel 

keretében gondozott 

Ideiglenes hatállyal 

elhelyezett 

Átmenti nevelt 

124 40 1 43 

 



2014-ben új gondozási esetként 32 gyermek került a gyermekjóléti szolgálat látókörébe, ezek 

többsége a jelzőrendszer által küldött jelzések útján.  

2014–ben összesen 468 jelzés érkezett intézményünkhöz. Legtöbb esetben közoktatási 

intézményektől, illetve önkormányzattól, jegyzőtől, gyámhivataltól érkeztek. A gyermekjóléti 

szolgálat és a közoktatási intézmények kapcsolata továbbra is szorosnak, és jónak mondható. 

2014-ben a gyámhivatallal való kapcsolatunk is szorosabbá vált. 

 

A jelzőrendszer által küldött jelzések száma

 Egészségügyi

szolgáltató

11%
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2%
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intézmény
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38%

 Személyes
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 nyújtó szociális

szolgálat

3%

 Napközbeni

 kisgyermekellátást

nyújtók

1%

 
 

Az általunk gondozott kiskorúak vonatkozásában a legtöbb esetben anyagi, illetve 

gyermeknevelési problémák merültek fel. 2013-ban 18 esetben merültek fel anyagi 

problémák, míg 2014-ben összesen 43 esetben. Ebben valószínűleg az is szerepet játszik, 

hogy több család volt kénytelen a Nemzeti Eszközkezelő segítségét kérni, mivel 

megemelkedett lakáshitelét már nem tudta tovább fizetni, és ez kimerítette a családok anyagi 

lehetőségeit.  

Az általunk ellátott gyermekek szülei továbbra is nagy számban vesznek részt közmunka 

programban, mely anyagi forrásaikat emelni tudja.  

A már említett problémák mellett nagy számban jelentkeznek a családi konfliktusok, melyek 

több esetben voltak súlyosnak mondhatók, ezek egy részében szerepük van a 

szenvedélybetegségeknek, többek között az alkoholizmusnak, valamint egyre több esetben 

érkezett jelzés drogfogyasztásról is, mely leginkább a szegényebb rétegeket érinti. 

 



Gyomaendrőd, Hunya Csárdaszállás területén ellátott 

gyermekek száma a fő probléma szerint
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2014-ben 6 bántalmazott gyermeket tartottunk nyilván, ezek mindegyike lelki bántalmazott 

volt.  

Az elhanyagolt gyermekek körében 38 esetben merült fel fizikai elhanyagolás, 44 esetben 

pedig lelki elhanyagolás.  

Ebben az évben 1 bűncselekményt elkövetett kiskorúról érkezett jelzés, szabálysértést 3 

kiskorú követett el, mely jelentős csökkenés az elmúlt évekhez képest. Ez mindhárom esetben 

kisebb összegű bolti lopás volt. 

 

Hunya:  

Hunyán 2014-ben összesen 3 család 10 gyermekét gondoztuk.  

Ezen túlmenően 1 családnak az átmeneti segély hasznos felhasználásában is segítettünk.  

Alapellátásban 2 gyermeket, védelembe vétel keretében 7 gyermeket, nevelésbe vétel 

keretében pedig 1 gyermeket gondozunk.  

A gondozott családoknál felmerült probléma az alacsony jövedelem, a munkanélküliség, a 

szülők között lévő konfliktus és az alkoholfogyasztás. A közmunkaprogramban több szülő 

vesz részt, ez valamelyest enyhíti a családok anyagi problémáját. Rendszeres kapcsolatot 

tartunk a település az óvónőjével és a védőnővel is.  

 

Csárdaszállás  

A Gyermekjóléti Szolgálat gondozottjainak száma 2014-ben Csárdaszálláson 10 fő (4 család). 

Jelenleg 2 család 2 gyermekét védelembe vétel és 2 család 7 gyermekét alapellátás keretében 

gondozzuk. 1 fő alapellátásban ellátott gyermek gondozása nagykorúvá válása miatt szűnt 

meg. 

2014-ben 1 új családot vettünk gondozásba. A gondozott családoknál elsősorban a szülők 

életvitelbeli (alkoholfogyasztás) problémái, elhanyagolt lakáskörülmények, szülő-gyermek 

között feszülő konfliktusok, öngyilkossági kísérlet illetve drogfogyasztás jelenik meg 

veszélyeztető tényezőként.  

2014-ben 1 család esetében megszűnt a védelembe vétel, így a továbbiakban alapellátás 

keretében segítjük a családot. Védelembe vételre 2 kiskorú esetében került sor öngyilkossági 

kísérlet, valamint drogfogyasztás gyanúja miatt.  

Nevelésbe vett gyermek nincs Csárdaszálláson. 

 



Gyermekek átmeneti gondozásának biztosítása 
 

A gyermekek átmeneti gondozására településünk Kiss Péterné helyettes szülővel kötött 

együttműködési megállapodást. 

2014-ben nem került gyermek a helyettes szülőhöz. 

 
Gyermekjóléti szolgálat ellenőrzése 2014-ben, megállapítások bemutatása 

 

2014. májusában történt a teljes intézmény átfogó ellenőrzése, ahol mindent rendben talált az 

ellenőrző hatóság a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat munkájában.  

 

További tervek 

 

A Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat 2013. január 1-től integrálódott a Térségi Szociális 

Gondozási Központba. Az átállás zökkenőmentes volt, a szolgáltatásokat igénybevevők 

számára nem jelentett változást. 

 

A kibővített intézményben is folyamatosan keressük a pályázati lehetőségeket, melyek által 

bővíteni tudjuk az általunk nyújtott szolgáltatások körét, különös tekintettel a prevenciós 

szolgáltatásokra vonatkozóan. 

2014-ben beadtunk egy pályázatot a Nemzeti Család-és Szociálpolitikai intézet felé, amelyben 

2 napos kirándulást terveztünk helyi gyermek és fiatal számára Budapestre. A pályázat sajnos 

nem nyert 

2015-ben újabb pályázatot szeretnénk beadni, ahol 6 alkalomból álló programsorozat 

keretében a kulturális értékek és hagyományok megismertetését tűztük ki célul. ( A pályázat 

2015.04.16-án beadásra került.) 

2015-ben a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálatot bízta meg Toldi Balázs polgármester úr 

a helyi Kábítószerügyi Egyeztető Fórum megszervezésével, mely tevékenységet elkezdtük, és 

terveink között szerepel ehhez kapcsolódóan pályázat benyújtása is.  

Folyamatosan figyelemmel kísérjük a kliensek részéről jelentkező újabb igényeket  

Nagy hangsúlyt helyezünk a prevencióra, ezáltal megelőzve a veszélyeztetettség kialakulását 

a családokban.  

Jelzés esetén a legrövidebb időn belül megvizsgáljuk a jelzés tartalmát és megtesszük a 

szükséges intézkedéseket.  

Célunk, hogy nőjön a jól funkcionáló családok száma. 

Meglátásunk szerint az intézmény betölti azt a szerepet, amit a jogszabály és a szakmai 

módszertani elvek irányoznak elő. A város lakosai – a gyermeket nevelő családok - 

bizalommal fordulnak hozzánk, hiszen széles körben ismertek a gyermekek alapvető 

biztonságát, jólétét segítő szolgáltatásaink. 

 

Folyamatos kapcsolatot tartunk fenn: 

 

- az egészségügyi szolgáltatást nyújtók, így különösen a védőnői szolgálattal, a 

háziorvossal, a házi gyermekorvossal, 

- a személyes gondoskodást nyújtó szolgáltatókkal, így különösen a családsegítő 

szolgálattal 

- a közoktatási intézményekkel 

- a rendőrséggel 

- az ügyészséggel 

- a bírósággal 



- a pártfogó felügyelői szolgálattal 

- a társadalmi szervezetekkel, egyházakkal, alapítványokkal. 
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3. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS

A Képviselő-testület
2015. május 28-i ülésére 

Tárgy:  Dr. Fejes és Társa Bt általi fogorvosi teendők ellátására kötött megállapodás módosítása
Készítette:  Hanyecz Adrienn
Előterjesztő:  Petényi Szilárdné polgármester

 

Tisztelt Képviselő-testület!
 
Az OEP telefonon jelezte, hogy a fogorvosi teendők ellátására kötött megállapodást módosítani szükséges a
rendelési idő változása miatt:
 
- a rendelési idő 6 óráról 5 órára módosul a lakosságszám csökkenése miatt (az egészségügyi szolgáltatások
Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet
22. § (6) bekezdése alapján a lakosságszám csökkenésével arányosan csökken a rendelési idő.
 
A 2009. január 5. napján kötött megállapodás egyes pontja határozza meg a fogorvosi ellátás rendelési időtartamát,
mely kedd 7:30-12:30-ra változik. A rendelési idő változása miatt szükséges a szerződés módosítása, mely
módosítást a határozati javaslat tartalmazza. A rendelési idő változását Dr. Fejes Csabával hivatalunk leegyeztette.
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet szíveskedjen az előterjesztést megtárgyalni és azt a határozati javaslatok
szerint elfogadni.
 

Döntési javaslat 

"Dr. Fejes és Társa Bt általi fogorvosi teendők ellátására kötött megállapodás módosítása"

Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: egészségügy
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.

 

Hunya Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a lakosságszám csökkenése okán a dr. Fejes és Társa Bt.-
vel kötött megállapodás módosításához hozzájárul és az alábbi szerződés-módosítást fogadja el és ezzel
egyidejűleg felkéri Petényi Szilárdné polgármestert, hogy gondoskodjon a szerződés megkötéséről:
 

Megállapodás
2015. évi I. módosítása

 
mely létrejött egyrészről Hunya Község Önkormányzata (5555 Hunya, Rákóczi út 19., képviseli: Petényi Szilárdné
polgármester) továbbiakban: Megbízó valamint
            másrészt dr. Fejes és Társa Bt. (székhely: 5551 Csabacsűd Petőfi utca 53. sz. adószáma 20866376-1-04,
szakmakód: 1300, képviselő neve: dr. Fejes Csaba) továbbiakban Megbízott között az alábbi feltételekkel:
 
 
Előzmény:
 
A felek 2009. január 05. napján határozatlan idejű megállapodást kötöttek a fogorvosi teendők ellátására. A
rendelési idő változása miatt a megállapodás egyes pontja az alábbiakra módosul:
 
1.      Dr. Fejes Csaba fogszakorvos vállalja, hogy heti egy alkalommal ellátja a fogorvosi teendőket Hunya
Községben.
Rendelési idő: Kedd, 7:30-12:30-ig
 
A felek által Hunyán 2009. január 05. napján kötött szerződés egyéb rendelkezései nem módosulnak.
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Jelen megállapodásban nem rendezett kérdésekben az egészségügyi, társadalombiztosítási jogszabályok, valamint
a Polgári Törvénykönyv rendelkezései az irányadók.
 
A felek jelen megállapodást elolvasás, értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt alulírott helyen és
napon jóváhagyólag aláírták. Jelen szerződés 4 példányban készült és 1 számozott oldalt tartalmaz.
 
Hunya, 2015. május ……
 
…………………………….                                     ………………………………..
Dr. Fejes és Társa Bt.                                     Hunya Község Önkormányzata
        Dr. Fejes Csaba                                                         Petényi Szilárdné
               képviselő                                                                 polgármester

 
 

Határidők, felelősök:

Határidő: azonnal
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4. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS

A Képviselő-testület
2015. május 28-i ülésére 

Tárgy:  Gyomaendrőd Csárdaszállás Hunya Települési Önkormányzati Társulás Társulási Tanács
munkájának ismertetése

Készítette:  Keresztesné Jáksó Éva
Előterjesztő:  Petényi Szilárdné polgármester

Tisztelt Képviselő-testület!

 2013. július 1. napjával a Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Intézményi Társulás jogutódjaként megalakult a
Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás, mely önálló jogi személyiséggel
rendelkezik.

 A Társulás döntéshozó szerve a Társulási Tanács, melyet a társult önkormányzatok polgármesterei alkotják.

 A megállapodás 13. pontja szabályozza a társulás működéséről történő beszámolási kötelezettséget:

„A társulási tanács a tag önkormányzatok együttes Képviselő-testületi ülésén évente egy alkalommal beszámol:

1. a társulás tevékenységéről,

2. pénzügyi helyzetéről

3. a társulás által ellátott feladatok megvalósulásáról.”

 

A Társulási Tanács jelen előterjesztéssel tesz eleget beszámolási kötelezettségének. A beszámoló 2014. májusától
2015. április végéig eltelt időszakban végzett tevékenységéről számol be.

 A Társulás tevékenysége, a társulás által ellátott feladatok megvalósulása

 A Társulás munkaszervezeti feladatait a Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal látja el a megállapodásban
foglaltaknak megfelelően.

Az alábbi táblázatban mutatjuk be a beszámolási időszakban megtartott Társulási Tanács üléseket, és a tárgyalt
napirendi pontokat:

 

2014.05.29. 1. A Térségi Szociális Gondozási Központ 2014. évre megállapított intézményi térítési díjának
módosítása

2014.06.10. 1. Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya, Települési Önkormányzati Társulás 2014. évi
költségvetési határozatának módosítása

2. Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda alapító okiratának módosítása

3. Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvodában a 2014/2015- ös tanévben
indítandó csoportok és létszámok jóváhagyása

2014.08.28. 1. Beszámoló a Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya, Települési Önkormányzati Társulás
által fenntartott intézmények 2014. 1-6. havi gazdálkodásának alakulásáról

2. Térségi Szociális Gondozási Központ Szervezeti és Működési Szabályzatának és az
alapszolgáltatás körébe tartozó ellátások Szakmai Programjának fenntartói jóváhagyása

3. Hunyai lakosok járóbeteg szakellátásra történő szállítása

2014.09.24. 1. A társulás 2014. évi költségvetési határozatának módosítása
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2. Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda 2013/2014. nevelési évben végzett
tevékenységéről készített beszámoló elfogadása, 2014/2015-ös nevelési év munkatervének
tudomásul vétele

3. Czikkelyné Fodor Tünde intézményvezető bérének megállapítása

4. Az óvodai beszámoló tartalmi elemeinek meghatározása, az esélyegyenlőségi
helyzetelemezésből adódó feladatok áttekintése

2014.10.27. A Társulási Tanács Elnökének, alelnökének megválasztása

2014. 11.06. A gyermekétkeztetés térítési díjának megállapítása 2015. január 1. napjával

2014. 11.27. 1. Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya, Települési Önkormányzati Társulás 2015. évi
költségvetési koncepciója

2. Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya, Települési Önkormányzati Társulás 2015. évi belső
ellenőrzés tervének elfogadása

3. A Térségi Szociális Gondozási Központ működési engedély módosításának
kezdeményezése és engedélyezett létszámának módosítása

2014.12.18. 1. Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya, Települési Önkormányzati Társulás 2014. évi
költségvetési határozatának módosítása

2. Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Kistérségi Óvoda kérelme

2015.02.12. 1. A Társulás által fenntartott intézmények 2015. évi költségvetésének tárgyalása

2. Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda 2014. évi gazdálkodásának
felülvizsgálata

3. Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda Bölcsődei Intézményének
kialakítása, az óvoda feladat-ellátási helyének átszervezése

4. Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda tervezett nyári zárva tartási
időpontjai

5. A Térségi Szociális Gondozási Központ szolgáltatásaiért 2015. évben fizetendő térítési
díjak meghatározása

6. Térségi Szociális Gondozási Központ megállapodásainak módosítása

7. Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya, Települési Önkormányzati Társulás 2015. évi
munkatervének elfogadása

8. Tájékoztató Czikkelyné Fodor Tünde intézményvezető Mesterpedagógusi besorolásáról

2015.02.23. 1. Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya, Települési Önkormányzati Társulás 2014. évi
költségvetési határozatának módosítása

2. A Térségi Szociális Gondozási Központ 2014. évről szóló szakmai beszámolójának
elfogadása

3. A Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda Csárdaszállási telephely
óvodájának intézményi térítési díj módosítása

4. 2015/2016-os nevelési évre vonatkozó óvodai beiratkozás időpontjának meghatározása

2015.03.30. 1. A Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda feladat-ellátása 2015. szeptember
1. napjától

2. A Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvodát érintő fenntartói intézkedések



8

3.Tanyagondnoki szolgálat fejlesztése

4. Települési önkormányzatok társulásának és feladat-ellátásának Állami Számvevőszéki
ellenőrzéséről szóló Számvevői Jelentés megállapításaira intézkedési terv elfogadása

2015.04.27. 1. Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás 2014. évi
zárszámadási beszámolója

2. 2014. évi összefoglaló belső ellenőrzési jelentés a Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya
Települési Önkormányzati Társulás intézményeinél

3. Gyomaendrőd-Csárdaszállás- Hunya Kistérségi Óvoda alapító okiratának módosítása

4. Gyomaendrőd-Csárdaszállás- Hunya Kistérségi Óvoda nyári zárva tartásának módosítása

5. Szociális intézmények fejlesztése – Rózsakert Idősek Otthonának felújítása

6. Értékeink megismerése a Körösök mentén – Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat
pályázata

7. Tanyagondnoki szolgálat fejlesztése

 

A beszámolási időszakban hozott határozatok száma:

2014-ben 31 db, 2015-ben 39 db.

 

A Társulási Tanács elnökének Várfi Andrást választotta. Az alelnöki tisztséget rotációban tölti be Csárdaszállás és
Hunya Község polgármestere. 2014-ben Petneházi Bálintné Csárdaszállás polgármestere látta el e tisztséget. A
Társulási Tanács 2014. október 11-i választást követően elnöknek Toldi Balázs polgármestert, alelnöknek a
rotációnak megfelelően Petényi Szilárdné polgármester asszonyt választotta meg.

A Társulás az általa fenntartott két intézménnyel kapcsolatos intézményfenntartói döntésekkel folyamatosan
biztosította az intézmények törvényes működését.

A társulás által ellátott feladatok megvalósulását az általa fenntartott két intézmény elmúlt évben végzett
tevékenységéről készített beszámolójával valamint a 2014. évben folytatott belső ellenőrzési jelentés összegzésével
mutatjuk be, mely beszámolók az előterjesztés mellékletét képezik.

 

A Társulás pénzügyi helyzete

 

A társulás pénzügyi helyzetét a Társulási Tanács által 2015. április 28-án tárgyalt és elfogadott 2014. évi
zárszámadási beszámolójával mutatjuk be, mely szintén az előterjesztés mellékletét képezi.

 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet szíveskedjen a Társulási Tanács működéséről készült beszámolót elfogadni.

Döntési javaslat 

"Gyomaendrőd Csárdaszállás Hunya Települési Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa tevékenységéről szóló
beszámoló elfogadása"

Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: szervezeti, személyi ügyek
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.
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Hunya Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya, Települési
Önkormányzati Társulás Társulási Tanács 2014. májusától 2015. április végéig terjedő időszakban végzett
tevékenységéről készített beszámolót.

Határidők, felelősök:

Határidő: azonnal













































































































































































































                                    
 

TÉRSÉGI SZOCIÁLIS GONDOZÁSI KÖZPONT 
                 Gyomaendrőd–Csárdaszállás-Hunya 

                      5500 Gyomaendrőd Mirhóháti u. 1-5.sz. 
                        Tel/fax:66/284-603, Tel:66/386-991/108 
                      E-mail:gondozasikp@gyomaendrod.hu  

 
                                           

Térségi  Szociális Gondozási Központ Gyomaendrőd Csárdaszállás Hunya 
2014. ÉVI SZAKMAI  BESZÁMOLÓJA  

 
Gyomaendrőd Csárdaszállás Hunya Települési Önkormányzati  Társulás fenntartásában működő Térségi 
Szociális Gondozási Központ  2014. évi eredeti költségvetésének  mérleg fő összege  
588 468 E Ft.  Az intézmény engedélyezett közalkalmazottainak száma  158 fő.  
 
Az intézményi költségvetés egyensúlyának megtartása érdekében a fő összeg magában foglal  
szociális ellátáshoz 13 533E Ft, diákétkeztetéshez 11 268 E  Ft önkormányzati támogatást. 
 
Munkavállalóink a Közalkalmazottak Jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. tv. mellékletét képező bértábla, a 
törvénynek a szociális ágazatban történő végrehajtására kiadott kormányrendelet, illetve  a kormány garantált 
bérminimumra vonatkozó szabályozása alapján kapják havi illetményüket.  
 
Minden ellátási formában rendelkezünk a szakmai jogszabályokban előírt minimum létszám feltételekkel. 
Munkavállalóink átlagéletkora viszonylag magas. 2014. évben 2 fő élt a nők 40 éves jogosultsági idő alapján 
történő nyugdíjba vonulásának lehetőségével, további 2 főnek egészségügyi alkalmatlanság okán felmentéssel, 
végkielégítéssel szűnt meg a közalkalmazotti jogviszonya. Az alacsony közalkalmazotti bérezés, a jóléti 
juttatások teljes hiánya, illetve a munka alacsony társadalmi presztizse, nagymértékben nehezíti a szakemberek 
pótlását.  Az intézménynél a fiatalok körében magas a fluktuáció. 

 
I. SZOLGÁLTATÁSAINK 

 
Intézményünk elsődlegesen Gyomaendrőd Csárdaszállás Hunya települések közigazgatási területein élők 
részére biztosítja a szociális szolgáltatásait. A szakosított ellátás tekintetében az ellátási terület egész 
Magyarország területére kiterjed.  
Alap és szakosított ellátást nyújtó szolgáltatásaink integráltan egymásra épülve nyújtanak a szükségleteknek 
megfelelő segítséget az igénylők részére. A szervezeti integráció előnye, hogy az ellátási formák átjárhatók, 
összekapcsolhatók, így mindenkor az egyéni szükségletek által meghatározott szolgáltatást veheti igénybe a 
segítségre szoruló egyén. Szükség esetén  képesek vagyunk a családnak, mint komplex egységnek segítséget 
nyújtani.  

 
1 .   ALAP ELLÁTÁS KÖRÉBE TARTOZÓ SZOLGÁLTATÁSAINK  

 
1.1. Étkeztetés 
Intézményünk a szolgáltatás keretében biztosított napi egyszeri meleg ételt - szükség esetén diétás étkezést- 
 saját főzőkonyháján, illetve Hunya község közétkeztetést végző konyháján  előállított  ételek kiszolgálásával a 
1993. évi III. Szoc. törvény 62.§, valamint a 2/2009. (I.30.) Gye. Kt. rendeletbe foglaltak alapján a szociálisan 
rászorult személyek részére biztosítja önálló elvitellel vagy házhoz szállítással   
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Az étkeztetéssel kapcsolatos feladatok ellátása a nappali ellátását biztosító klubokból  történik.  
 

2014. évben az étkezők  napi átlag létszámának alakulását a következő táblázat szemlélteti: 
étkeztetés igénybe vevők átlagos létszáma naponta (fő)  

2013. 1.sz. Idősek 
Klubja 

Mirhóháti 
u. 1-5. 

3.sz. 
Idősek 
Klubja 

Kondorosi 
u. 1. 

4.sz. Idősek 
Klubja 

Mester u. 
19. 

5.sz. Idősek 
Klubja 

Blaha Lujza 
u. 2-6 

6.sz. Idősek 
Klubja 
Hunya 

Rákóczi u. 31. 

Esély  Klub 
Magtárlaposi 

u. 11-19. 

ÖSSZE 
SEN 
átlag 

fő/nap 

január  70 20 8 98 32 14 242 
február 73 19 8 99 32 16 247 
március 74 17 8 93 31 18 241 
április 71 17 7 88 27 18 228 
május 70 18 7 94 32 19 240 
június 67 18 8 95 31 19 210 
július 66 16 8 91 33 18 232 
augusztus 69 18 8 98 24 18 235 
szeptember 67 19 8 91 29 19 233 
október 72 20 8 92 32 19 243 
november 74 21 8 82 31 20 236 
december 68 19 7 68 23 18 203 
      
2014.évben  átlag 212 fő veszi igénybe az étkezést az alapszolgáltatásokban. Éves szinten  ez 51 594 adag étel 
kiszolgálását jelenti.                                                                                                                                   
 

A szociális étkeztetésben részesülő ellátottaink 58 %-a házhoz szállítva kéri az ételt. Ezen ebédek  60%-át  
a pályázati forrásból vásárolt Dácia Duster gépkocsival végezzük, de a házigondozók és társadalmi gondozók is 
részt vesznek az étel házhoz szállításában. 

 Házigondozóink  többnyire  azokra a helyekre szállítják az ebédet, ahol az idős ember csak a gondozó 
segítségével képes az ételt elfogyasztani. 

Vezetőgondozóink jó szervező készségének  köszönhetően  az étkezésben  segítségre szoruló idős 
embereknél mindenhol  jelen vannak a déli órákban a gondozónők.  Vasárnap és ünnepnapokon az ételszállító 
Toyota gépkocsink viszi házhoz a rászorulóknak az ebédet.   

 
A szolgáltatás minősége nagymértékben javult azzal, hogy 2012-évben  a szociális étkeztetés 

bonyolításához  a DACIA DUSTER típusú terepjáró gépkocsit beszereztünk . Ezzel a gépkocsival naponta 45-
50 igénylő részére tudjuk házhoz szállítani az ételt. Így  az étel időben, melegen kerül az idős emberekhez 
minden nap. Tervezzük, hogy 2015. évben  még több étel kivitelét oldjuk meg  a gépkocsival, kiváltva ezzel a 
kerékpárral történő szállítást. 
Intézményünk a városban egyedüli szolgáltatóként biztosít mindenféle diétás ételt, így a különböző 
betegségben szenvedők szívesen fordulnak hozzánk, hiszen tudják, hogy a megfelelő diétás ételt mindenkor 
biztosítani tudjuk.  
Átlagosan a fogyasztóink 98 %-a elégedett a szolgáltatással.  
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1.2. Házi segítségnyújtás 

Intézményünk a működési engedély alapján naponta átlagosan 90 fő részére nyújthat házi segítségnyújtást.  
2014. december 31-én felvett ellátottaink száma 85 fő.   
 A feladatot 11 fő szakképzett és 2 fő szakképzetlen házigondozó végzi. A házi segítségnyújtás közvetlen  
koordinálása a bázis klubok ( 1-5-6.számú klubok) vezetőinek mindennapi feladata.    
Ezen szolgáltatás keretében az ellátást igénybe vevő személy saját lakásán kapja meg, - a kompetencia 
körünkbe tartozó - önálló életvitele fenntartásához szükséges gondozási, alapápolási  segítséget. 

      E szolgáltatás keretében  végzett alapvető feladataink: 
 alapvető gondozási, ápolási feladatok, étkeztetésben való részvétel   
 az önálló életvitel fenntartásához szükséges, illetve 
 saját  és lakókörnyezeti higiéniás körülmények megtartásában való közreműködés 
 vészhelyzetek kialakulásában és azok elhárításában való segítségnyújtás  
A házi segítségnyújtásnál a gondozás rendszerességét és napi időtartamát az ellátást igénybe vevő biológiai 

– pszichológiai és szociális szükségletei határozzák meg, ami alapján az intézményvezető állapítja meg a napi 
gondozási szükségletet. Az ellátás mindenkor egyénre szabottan, a  gondozási tervekben megfogalmazott 
céloknak megfelelően történik. 
A gondozási szükséglet vizsgálat alapján megállapított gondozási időt a jogszabályi elvárásoknak megfelelően 
minden esetben kötelezően  biztosítjuk. A gondozási órát azonban a jogszabály napi 4 órában maximalizálja, 
tekintettel arra, hogy  a 4 órás gondozási szükséglettel rendelkező személy már idős otthoni elhelyezésre 
jogosult. E jogosultságról minden esetben tájékoztatjuk az érintettet, majd  az igénylő eldönti, hogy kíván-e élni 
az idős otthoni ellátás lehetőségével, vagy nem.      
Az ellátást igénylőnek – írásba foglalt nyilatkozata alapján - a megállapított gondozási szükséglettől eltérően 
lehetősége van kevesebb óraszámban is igénybe venni a napi gondozást. 
 
A szociális étkezésben és házi segítségnyújtásban részesülők körében a  80 év felettiek vannak többségben, az 
összes igénylő   3/4-ét teszik ki. Ellátottaink 95%-a egyszemélyes háztarásban él. 
Fokozatosan nő azok száma akik az alapvető (fiziológiás: étkezés, tisztálkodás,  ) szükségleteik mindennapi 
kielégítésében is segítségre szorulnak, azon belül is  azon igénylők száma, akiknél a gondozási feladatokon túl  
alapápolási feladatokat (gyógyszerosztás, bevételének segítése, inkontinencia kezelése, inzulin beadás,stb) is 
végeznek  a házi gondozók. A házi segítségnyújtásban egyre gyakrabban fordul elő, hogy ágyban fekvő, 
esetenként inkontinens beteget ápolnak gondoznak munkatársaink. Az ilyen ellátottaknál naponta többször 
megjelenik a gondozó és végzi a napszak aktuális feladatait. 
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0

50 fő17 fő

18 fő

Ellátottak gondozási szükséglet szerinti 
megoszlása

1 óra
2 óra
3 óra
4 óra 

Házi segítségnyújtásban részesülő ellátottak napi átlag létszáma havonta  
 

hónap 
ellátottak átlag  

létszáma 
naponta (fő) 

január 80 
február 85 
március 83 
április 85 
május 86 
június 78 
július 75 
augusztus 76 
szeptember 76 
október 82 
november 75 
december 71 
éves átlag  79 fő  

 
Ellátottak gondozási szükséglet szerinti megoszlása 2014. december 31-én 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

85 fő ellátott összes gondozási szükséglete 223 óra / nap. Ez átlagosan  2,6 óra (156 perc)/ fő. 
 
A mindennapi gyakorlatban nem jelenik meg minden ellátott minden nap az ellátásban. Ellátottaink egy része él 
a lehetőséggel, hogy a szükséglet alapján megállapított gondozási óránál kevesebb időtartamú gondozást 
vegyen igénybe, illetve a másik lehetőséggel, miszerint a gondozási órákat összelehet vonni és ritkábban 
nagyobb óraszámban kérni a segítséget. 
 Ezzel szemben azonban vannak nagyon magas gondozási szükséglettel rendelkező időseink, akiknél a 
gondozónak naponta több alkalommal kell a segítséget nyújtania. Azt tapasztaljuk, hogy ellátottaink gondozási 
idő igénye folyamatosan  nő. A megnövekedett igény kielégítése esetenként csak létszám átcsoportosítással 
oldható meg. 

 
A 4 óránál több gondozási szükséglettel rendelkező ellátottaink szinte egész napos felügyeletet igényelnek így 
az ő biztonságuk (gondozásuk) a folyamatos gondozói ott tartózkodással oldható meg. Az ilyen személyek 
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ellátásánál a gondozók napi munkaidejük 50 %-ában csak egyetlen ellátottal képesek foglalkozni, tehát a 
fennmaradó 4 órában 2-3 fő ellátását képesek csak elvégezni. 
 
A finanszírozási rendszer változatlanul fennálló problémája, hogy -  annak ellenére, hogy az ellátottak 
szükségleteinek kielégítése a napi többszöri gondozói jelenlét által valósítható meg -  a normatíva 
szempontjából minden ellátottat csak egyszer lehet figyelembe venni egy nap , függetlenül attól, hogy naponta 
többször is megjelenik az ellátása a gondozási naplón. 
   
Minden gondozási igényt maradéktalanul ki tudunk elégíteni. A feladatot jól képzett magas szintű 
hivatástudattal rendelkező  munkatársak végzik. Integrált intézményi szervezetünk minden előnyét  kihasználva  
szükség szerint sikerrel alkalmazzuk a  munkavállalók átirányításának lehetőségét  egyik munkaterületről a 
másikra. ( idősek nappali ellátásából - házi gondozásba ) A  munkatársak pozitív, rugalmas  hozzáállással jól 
alkalmazkodnak az időleges feladatváltozásokhoz,  ami az ellátást igénybe vevők kiegyensúlyozott, 
szükségletközpontú ellátásának megvalósulását eredményezi. 
 
2013. évi szakmai beszámolómban prognosztizáltam, a magas gondozási szükséglettel rendelkező ellátottak  
számának folyamatos növekedését, illetve ezzel összefüggésben a gondozói létszám növelésének igényét is. 
 A prognózis beigazolódott, így meglévő humán  erőforrásaink belső átszervezésével a szakfeladaton idén 1 
fővel megnöveltük a gondozói létszámot.  
 
1.3. Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás       

A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás a saját otthonukban élő, egészségi állapotuk és szociális helyzetük 
miatt rászoruló, a segélyhívót megfelelően használni képes időskorú vagy fogyatékos személyek részére nyújt 
segítséget az önálló életvitel megtartásához illetve a felmerülő krízis helyzetek elhárításához. 

A szolgáltatás  biztonságot nyújt a rendszerben lévőknek, hiszen a nyakban hordozható csepp és ütésálló kis 
nyomógomb segítségével bármikor ( nappal – éjjel) segítséget kérhetnek. (rosszullét, baleset, stb. esetén) 

A feladatellátás Mezőberény és Gyomaendrőd városok Önkormányzatai között létrejött  megállapodás 
alapján valósul meg, így jelenleg Gyomaendrődön 12 jelzőkészülék van kihelyezve. Hasonlóan városunkhoz az 
intézményi társulás másik tagja, Hunya község is megállapodás keretében tesz eleget kötelezettségének. Az 
ellátás koordinálását  Hunyán is  intézményünk végzi. Hunyán 2 jelzőkészülék van kihelyezve. Mindkét 
településről a mezőberényi  Humánsegítő és Szociális Szolgálatnál elhelyezett diszpécser központba futnak be a 
riasztások. 
A jelzőrendszeres házigondozás ügyeleti rendszerben történik. A nappali ügyeletet az ellátott lakóhelyéhez 
legközelebb eső alapszolgáltatást nyújtó egység végzi. A munkaidőn kívüli,  délután 16 és reggel 8 óra között 
valamint hétvégén,  hetes váltásban szakképzett munkavállalók és gépkocsivezetők ügyelnek.  
Az ügyeletes gondozónak  a jelzéstől számított  30 percen belül a helyszínre kell érkeznie és ha szükséges 
további intézkedést kezdeményeznie  a bajba jutott érdekében. 
A szolgáltatásért az igénylők térítési díjat fizetnek, melynek összege 2014. évben 25,-Ft/nap. 
A riasztások száma idén sem volt magas. 11 riasztás volt Gyomaendrődön és 5 riasztás Hunyán 2014-ben.  
Minden   esetben az előírt időn belül kiértek a gondozók a helyszínre. Az esetek többségénél az idős ember 
elesett a lakásban és nem tudott egyedül felállni, azonban a segítségnyújtást követően elég volt a pszichés 
megnyugtatás, négy  esetben pedig orvosi ügyeletet hívtak a kollégák.   
 
1.4. Nappali ellátás idősek részére 
Az igénylők saját otthonukban élő elsősorban nyugdíjkorhatárt betöltött személyek, akik egészségi állapotuk 
vagy idős koruk miatt szociális és mentális támogatásra szorulnak. 
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Intézményhálózatunkban öt telephelyen biztosítjuk az idősek nappali ellátását. 4 egységet Gyomaendrődön, 1 
egységet Hunyán működtetünk.  

 
Idősek nappali ellátását igénylők  átlaglétszáma 2014. évben 

 
Egység 

 
Eng. fh. 

átlagos igénybevétel 
fő/gondozási nap 

kihasználtság 
% 

vezetőgondozó 2014. évben 

1.sz IK 
Gye. Mirhóháti u. 1-5 

 
30 

 
30 

 
100 

 
Tímárné Hanyecz Klára 

3.sz IK  
Gye. Kondorosi  u. 1 

 
25 

 
23 

 
92 

 
Seprenyi Mária 

4.sz IK 
Gye. Mester u.19. 

 
30 

 
12 

 
40 

 
 
Gondáné Cserenyecz Andrea 5.sz IK 

Gye. Blaha L. u.2-6. 
50 46 92 

6.sz IK 
Hunya Rákóczi u. 32. 

30 30 100 Giriczné Pintér Erzsébet 

 
A nappali klubokban a mindennapi ellátási feladatok mellett folyamatosan szervezünk ünnepségeket, 

közösségformáló programokat. Nagy sikerrel és jelentős számú részvétellel rendszeresen lehetővé tesszük, 
hogy a klubok közösségei egymással közvetlenül is találkozhassanak.  

 
A hunyai telephelyen működő 6.sz. Idősek Klubja ellátotti csoportja rendszeresen részt vesz az évente 

meghirdetett országos kiterjesztésű nyugdíjas ki mit tud -on.  Klubtagjaink rendkívüli energiával,  a 
gondozónők szervezésével  önállóan készítik jelmezeiket, és próbálják produkcióikat. 2014. évben elérték a 
legmagasabb kitüntetést, arany minősítést kapott a csoport amatőr színjátszás kategóriában. Ezen túlmenően a 
klubtagok részt vettek a Szociális Igazgatók és Szakemberek Magyarországi Egyesülete (SZIME) által 
szervezett nyugdíjas ki mit tud-on is. Jó teljesítményük eredményeként részt vehetnek 2015. év elején Pécsen a 
középdöntőn. 

Ellátottaink  nagyon nagy lelkesedéssel - pénzt, időt, fáradtságot nem kímélve - egymást segítve készülnek 
az újabbnál újabb megmérettetésekre. A  hunyai önkormányzat jelentős anyagi támogatást nyújt ehhez a 
törekvésekhez. Az intézmény  a lehetőségekhez mérten többnyire az utazási  költségek viselésében vállal 
szerepet. 

 
Minden egységben rendszeresen ünnepeljük ellátottaink névnapját, egyházi és nemzeti ünnepeinket. A házi 

ünnepségekre  időseink nagy szeretettel készülnek. Az egységekben nagy hangsúlyt fektetünk a  régi szokások 
felelevenítésére, kapcsolataink ápolására. Az egységek között rendszeres, jó kapcsolatok alakultak ki, 
gyakoriak az egymás közötti csoportos látogatások, melyet nagyon kedvelnek időseink, hiszen így régi kedves 
ismerőseikkel, volt munkatársaikkal eleveníthetik fel a közös emlékeket.   

Idősek klubjától, tömegközlekedési eszközök megállóitól  távol lakó, vagy mozgásszervi problémákkal 
küszködő ,  egyedül bejárni nem képes klubtagjainkat az intézmény gépkocsijával szállítjuk a klubokba.  
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1.5. Fogyatékosok nappali ellátása / Rózsakert Esély Klub /Gye. Magtárlaposi u. 11-17./  
 
Klubvezető:  Fekécs Gabriella    
 

Fogyatékosok nappali ellátását 30 fő részére 2002. október 21. napjától biztosít intézményünk.  
2007. december 15.  napjától a szolgáltatás ellátási területe kiterjed a társult települések közigazgatási területére 
is, így lehetőség van arra, hogy  Hunya és Csárdaszállás településeken élő fogyatékos személyek is igénybe 
vegyék a nappali ellátást. 2014-ben egyik településről sem mutatkozott igény a fogyatékos nappali ellátásra. 
Ellátottaink átlagos létszáma 2014. évben 26 fő.   
 

Intézményünkben nagykorú fogyatékos személyek nappali ellátását biztosítjuk. Azonban a törvényi 
szabályozásnak megfelelően igény esetén kiskorú fogyatékos személyeket is gondozunk, amennyiben harmadik 
életévüket betöltötték, önkiszolgálásra részben képesek  és állandó felügyeletre szorulnak. Kiskorú fogyatékos 
ellátottaink tankötelesek, így a szorgalmi időszakban valamelyik oktatási intézményben tanulnak. A nyári 
szünetben azonban néhányan szívesen veszik igénybe a nappali ellátást. A közösséghez szokott iskolába  járó 
gyerekek szünidei napközbeni felügyelete, a speciális igényeik intézményes kielégítése nagy segítséget jelent  a 
családoknak. 

 
Az idősek nappali ellátásához hasonlóan komplex ellátásban részesítjük ellátottainkat ebben az  egységünkben 
is a hét hat napján. 
Ellátottaink többsége halmozott fogyatékkal él. Az értelmi működés zavara mellet többnyire a mozgásfunkciók 
zavara is jelen van. Ellátottaink közül csak kevesen képesek  tömegközlekedési eszközt igénybe venni, ezért a 
klubba való be és hazajutásukat a támogató szolgálati gépkocsival segítjük.  
 
A foglalkoztatás kiemelt fontosságú ebben az ellátási formában, hiszen  ezáltal valósul meg az egyén meglévő 
önállóságának fenntartása, az egyéni  és társas kompetenciák fejlesztése, az esetleges rehabilitáció.  
A szakszerű ellátás érdekében - a jogszabályi követelményeknek megfelelve - terápiás munkatársat 
alkalmazunk, aki egyéni és csoportos foglalkozások bonyolításával törekszik  a fejlődést elősegíteni.  
 

Gondozási tevékenységünk során  kiemelten fontosnak tartjuk, hogy  a kapcsolati háló bővüljön. Ezért 
elősegítjük, hogy klubtagjainak akár a  térségben, akár az ország más településein működő fogyatékos klubok 
ellátottaival közvetlen kapcsolatba kerülhessenek. Többnyire a nyári időszakban szervezzük ezeket a 
programokat, illetve december hónapban minden évben műsorral készülve vesznek részt  klubtagjaink a 
fogyatékkal élők világnapján a mezőberényi rendezvényeken.  

 
A klub életét a sokszínűség, a nyüzsgés jellemzi, hiszen ellátottaink sokféle programon vesznek részt a 
városban, sokféle programra hívják a hozzátartozókat a klubba.  Számos alkalom nyílt arra 2014-ban is, hogy 
klubtagjaink képességeiket megmutassák. A napi foglalkozások keretében új énekeket, verseket tanultak, s így 
produkcióikkal másokat is megörvendeztettek. Szintén a napi foglalkozások része az életre nevelés, a 
mindennapi élethez kapcsolódó tevékenységek önálló elvégzésének elsajátítása. A klub mindennapi életében 
aktívan részt vállalnak ellátottaink, segítenek az étkezések előkészítésében, a külső és belső környezet rendben 
tartásában.    
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       A fogyatékosok nappali ellátásának főbb programjait az alábbi táblázatban foglaltam össze 
hónap program 

JANUÁR pótszilveszter, süteménysütés 
FEBRUÁR Valentin n ap, szeretet torta készítése, farsangi mulatság, csöröge sütés 
MÁRCIIUS Nőnap, fiúk műsora 
ÁPRILIS Húsvéti tojásfestés, tojás öltöztetés, locsolkodás 
MÁJUS Családi nap  anyák napi megemlékezéssel egybekötve, kihívás napi torna, kirándulás 
JÚNIUS Pünkösdölés, Kállai kiállítás megtekintése, Tisztább városért akció keretében szemétszedés 
JÚLIUS Kulturális seregszemlén előadás,Könyvtár látogatás, Hajókirándulás a körösön 
AUGUSZTUS Strandolás a Pájer strandon, 3 napos kirándulás a Félhalmi holtág mellett, Járási hivatalban makett kiállítás 

megnézése,  fagyizás a Tibi cukrászdában  
SZEPTEMBER Termés kiállítás, termésbáb készítés, szürethez kapcsolódó sütés, főzés 
OKTÓBER Tojás, kenyér nap, nemzeti ünnepi megemlékezés 
NOVEMBER Mindenszentek napi megemlékezés, halloween töklámpás készítés, tök sütés,  adventi vásárra ajándék készítés 

DECEMBER Fogyatékosok világnapján szereplés Mezőberényben,  Télapó várás, Karácsonyi ünnepségek 
 

A foglalkoztatáshoz és fejlesztéshez szükséges  eszközök beszerzésében, valamint a tárgyi eszközök pótlásában 
nagy segítségünkre van a Kincs az Életed Közhasznú Alapítvány.  
  

Ellátottaink önálló életvitelre csak segítséggel képesek. Hozzátartozóik elöregedése, vagy  halála kapcsán  
valamelyik szakosított bentlakásos intézmény nyújthat biztonságot számukra. Sajnos az elmúlt években nem 
volt pályázati lehetőség arra, hogy e speciális szükséglettel bíró csoport részére egy kisebb létszámú bentlakást 
nyújtó részleget kialakítsunk, így több ellátottunk vidéki bentlakásos intézménybe költözött.  
Nehézséget jelent a távozó klubtagok pótlása, mivel a fogyatékkal élőket gondozó családok nem, vagy nagyon 
nehezen engedik el családtagjaikat a klubba, de igyekszünk minden eszközzel népszerűsíteni ezt az ellátási 
formát, így az intézményben dolgozók folyamatosan aktív szervező munkát végeznek a minél jobb 
kihasználtság érdekében.    
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1.6. Támogató szolgálat 
 
Szolgálatvezető: Tímárné Hanyecz Klára   
 
A szolgáltatás 2003. december 15. napjától határozatlan idejű működési engedéllyel működik.  
Az intézményi társulás létrejöttét követően 2007. március 1-től szolgáltatási területéhez tartozik Hunya község 
is. 

2009. évtől a támogató szolgálati feladatellátás állam által ellátandó feladattá vált. a Szolgálatok 
működtetésére 3 évenként  pályázni kell.  Intézményünk 2011. évben sikeresen pályázott, így a Támogató 
szolgálat működtetésére  2012. január 1-től, 2015. december 31. napjáig ismét finanszírozási szerződéssel 
rendelkezik Gyomaendrőd Város Önkormányzata. 
 

A szolgáltatás  fogyatékos személyek részére nyújt segítséget lakókörnyezetükben életvitelük 
önállóságának megőrzéséhez. A szállító szolgáltatás elsősorban a közszolgáltatások elérését, a személyi segítés 
pedig  a lakáson belüli speciális szükségletek kielégítését, az önálló életvitel minél további fennmaradását 
segíti. 
A szolgáltatásra való jogosultság a  szociális rászorultság  vizsgálata alapján kerül megállapításra. A szociális 
rászorultság vizsgálatakor a fogyatékosság tényét, a szociális helyzetet és az egészségügyi állapotot együtt 
vizsgáljuk.   
 

Igénybevevők száma havi bontásba fogyatékosság típusa szerint 
 összes 

igénylő 
látássérült értelmi 

sérült 
mozgássérült halmozottan 

fogyatékos/autista 
január 30 2 11 7 10 
február 30 2 11 7 10 
március 30 2 11 7 10 
április 30 2 11 7 10 
május 30 2 11 7 10 
június 30 2 11 7 10 
július 31 2 11 8 10 
augusztus 31 2 11 8 10 
szeptember 30 2 11 8 9 
október 30 2 11 8 9 
november 30 2 11 8 9 
december 29 2 11 8 8 
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Ellátottaink korcsoport szerinti összetétele 

 
 

Ellátottak szolgáltatáson belüli megoszlása 
(fő) 

 
 
 

 
  Szállító szolgáltatásunk  által naponta 6-7 fő  tanköteles, halmozottan fogyatékos gyermeket szállítunk  a 
békési, békéscsabai és gyulai  fejlesztő - képző  intézményekbe.  
A támogatószolgálat gépkocsija  a 2/2009.(I.30.) Gye.Kt rendeletben szabályozottaknak megfelelően 
térítésmentesen naponta be és haza szállítja a fogyatékosok nappali klubjába bejáró ellátottakat. 
A szolgálat feladatellátásának finanszírozása a teljesített feladategységek alapján történik. A kötelezően 
ellátandó alap feladategység: 

 személyi segítés 1200 feladategység      (Személyi segítés esetén 1 gondozási óra = 1 feladategység) 
 személy szállítás 1800 feladategység   (Személyszállítás esetén 5 hasznos km = 1 feladategység) 

2013. évben egy feladategység után járó támogatás: 
 szállító szolgáltatásnál   1500,-Ft 
 személyi segítésnél   2000,-Ft  (3000 feladategységig) 

2200,-Ft (3000 feladategység felett) 
 2014. évben az igénylésben  vállalt 6000 feladategység helyett , 1929 szállítási és 1200 személyi segítés, azaz 
összesen  3129 feladategységre kaptunk állami finanszírozást.  
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                                                 2014.évben teljesített feladategységek 
 teljesített feladategység 

 
személyi 
segítés 

szállítás 

január 234 698 
február 182 670 
március 213 712 
április 198 589 
május 209 663 
június 158 338 
július 156 103 
augusztus 152 107 
szeptember 253 827 
október 233 595 
november 227 747 
december 222 540 

összesen: 2437 6589 9026 

 
A finanszírozott feladategységeket már év közben túl teljesítettük, ami azt bizonyítja, hogy a szolgáltatás 

iránt folyamatos az igény. A szolgáltatás jelentős szerepet tölt be a  fogyatékkal élők esélyegyenlőségének 
javításában, a tanköteles korú gyermekek speciális intézményekben történő fejlesztéshez történő hozzáférésben.  
 Sajnálatos tény viszont,  hogy - az előző évekhez hasonlóan - a 2014. évre sem kaptunk több támogatást, mint 
2013-ban. 

A teljesítést bemutató tábla jól szemlélteti, hogy  2014. évben az állam által finanszírozott 3129  
feladategységhez képest háromszorosan teljesítettük.  

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.7 Tanyagondnoki szolgáltatás 

  
Tanyagondnokok:      001-es körzet : Tímár Károly 
          002-es körzet: Maródi Mihály 
A tanyagondnoki körzetekbe tartozó közterületek megnevezését a 2/2009.(I.30.) Gye Kt rendelet 1.számú 
melléklete tartalmazza.   

A tanyagondnoki szolgálat a külterületen, a tanyákon  élő személyek alapvető szükségleteinek 
kielégítésében, életvitelük segítésében működik közre. A tanyagondnok segítséget nyújt a közszolgáltatások, 
egészségügyi és egyéb alapszolgáltatások, az életvitelhez kapcsolódó hivatalos szervek, juttatások elérésében.  
 
A szolgáltatásunk elsődleges célja az életfeltételek javítása által  a területen  élők esélyegyenlőségének 
növelése. 
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  Közreműködik a tanyagondnok a körzetében élő házi gondozottak  szükségleteinek kielégítésében,  
szükség esetén segíti a házigondozó munkáját.  

 Szállítja a házi gondozót, bonyolítja a bevásárlásokat, egyéb beszerzéseket.  
 Önálló feladatként végzi a tanyagondnok a területén élők egészére kiterjedően mindazon 

tevékenységeket, melyekhez nem szükséges szakgondozói képesítés. Pl: tüzelő felvágás, hó eltakarítás, 
apró háziállatok részére takarmány beszerzése,  fűnyírás, egyéb a háztartásban előforduló szakértelmet 
nem igénylő kisebb javítási munkák, ügyintézés.  

 Részt vesz a körzetben élők étkeztetésének bonyolításában, az ebéd házhozszállításában 
 Segíti a lakókat az alap  és szakorvosi rendelésekre való eljutásban    
 Tanyagondnok feladata a közérdekű információk terjesztése, hivatalos ügyek intézésének segítése, 

közösségi  rendezvényekre történő szállítás  
  a lakosok szállítása a különböző intézményekbe 

 
A szolgáltatás igénybevétele önkéntes alapon történik, melyért az igénybe vevőnek  térítést nem kell 

fizetnie.  A szolgáltatás iránti igényt közvetlenül a tanyagondnoknak, a körzetben működő szociális intézmény 
vezetőjének is be lehet jelenteni  telefonon, vagy akár személyesen.  
 
Tanyagondnokaink tagjai a család és gyermekvédelmi jelzőrendszernek, tehát jelentős szerepük és felelősségük 
van  a kialakult veszélyeztetettség észlelésében, a krízis helyzetek megoldásában, illetve ezek megelőzésében. 
Ennek különösen nagy a  jelentősége  a téli időszakban, főleg amikor a szélsőséges  időjárás miatt fokozott 
segítségre szorulnak a területen élők.  
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1.8 Családsegítő és gyermekjóléti szolgálat 
 
Egységvezető: Pál János Györgyné 
 
Családsegítő szolgáltatás 
 
A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 64. § (1) bekezdése értelmében a 
családsegítés keretében kell segítséget nyújtani a szociális problémák miatt veszélyeztetett, illetve 
krízishelyzetben lévő személyeknek, családoknak. Feladatunk, hogy a településen élő szociális és 
mentálhigiénés problémák miatt krízishelyzetbe került személyek, családok életvezetési képességét 
megőrizzük, az ilyen élethelyzetekhez vezető okokat feltárjuk, megelőzzük, valamint a krízishelyzet 
megszüntetését elősegítsük. A szolgáltatások igénybe vétele önkéntes és térítésmentes. A segítés során pénzbeli 
ellátás nyújtására nincs lehetőségünk. 
A családsegítő szolgáltatáson túl egységünk biztosítja a rendszeres szociális segélyezettek számára a 
beilleszkedési programokat valamint a pszichológiai tanácsadást is. 
Az adósságkezelési tanácsadás körében a korábban adott támogatásokhoz kapcsolódó kötelező együttműködés 
megvalósítása történt az első negyedévben, így ez a szolgáltatás 2014. március 31-gyellezárult. 
A feladatok ellátását 3 fő családgondozó és 1 fő pszichológus végzi. 
2014-ben 2765 megjelenés történt a családsegítő szolgálatnál. 
Ez a megjelenés 914 fő ellátottra vonatkozik, akik közül 337 fő új ügyfél, problémájával még nem fordult 
hozzánk. 
 
2014. évben 166 főt gondoztunk. Gondozásba azokat vesszük, akiknek az ügye egy megjelenéssel nem zárható 
le, hosszabb segítségnyújtást igényel a probléma megoldása. 
Az alábbi grafikonokon a gondozottak életkor és nem szerinti megoszlását mutatjuk be. 
 

 
 

 
A családsegítésen jellemzően felnőtt korú kliensek jelennek meg, a fiatalkorúak többnyire a gyermekjóléti 
szolgálat látókörében vannak, ezen a szakfeladaton főként a pszichológiai tanácsadást veszik igénybe. 
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A gondozottak 48%-a álláskereső, ennek oka elsődlegesen az, hogy a rendszeres szociális segélyben 
részesülőknek együttműködési kötelezettsége van intézményünkkel. 
 
 

 
 

 
A családi összetétel szerinti megoszlásnál megfigyelhető, hogy magas az egyedül élők aránya, ez abból adódik, 
hogy sok az idős ember. 
Második legmagasabb arányban azok vannak, akik családi összetétel szerint az Egyéb kategóriába sorolhatók, 
jellemzően a gyermekek tartoznak ide.  
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A gondozottak 70%-ának az iskolai  végzettsége 8 osztály vagy szakmunkásképző iskola, 27 főnek  a 8 osztálya 
sincs meg. Az iskolai végzettség hiánya miatt ezek a személyek nagyon nagy hátránnyal indulnak a munkaerő 
piacon és a hivatalos ügyeik intézése is gondot okoz számukra. 
 
2014-ben két pályázat kapcsán voltak csoportos foglalkozások együttműködés keretében. Az egyikben női 
résztvevőkkel számoltunk, míg a másikban szülők és fiatalok vettek részt. 
A Prima-Soft Kft kérésére 4 csoportban összesen 61 fő részére tartott családgondozónk foglalkozást önismereti 
és pénzkezelési ismeretek témakörben. A foglalkozásoknak nagyon kedvező volt a visszhangja, így kérés 
esetén további csoportok tartását is vállaljuk.  
 
 
 Pszichológiai szolgáltatás   
 
    2014 évben a pszichológushoz forduló kliensek száma és összetétele szinte alig változott, viszont a 
megjelenések száma közel 10%-kal nőtt. Növekedett a krízisek és a több problémával is küzdő kliensek száma. 
Gyakori a családon belüli erőszak, az alkoholfogyasztás, a párkapcsolati krízis. A fiatalok körében is nőtt a 
pánikbetegek és a súlyosan szorongók,  depressziósok száma.  
A kliensek között nagyobb hányadot képviselnek a nők, illetve a tanulók.  
A gyerekeknél leggyakrabban jelentkező problémák:  a tanulási motiváció hiánya, az iskolakerülés és a 
magatartási  - ezen belül beilleszkedési – nehézségek.  Sajnos a szülők egy része nem működik együtt 
intézményünkkel  a problémák orvoslásában, noha nélkülük lehetetlen kielégítő eredményeket elérnünk.  
 
Örömmel tapasztaljuk azonban, hogy a lakosság előtt ismert a pszichológiai szolgáltatás, és sokan fordulnak 
hozzánk bizalommal, veszik igénybe a segítségünket. 
 
Beilleszkedési program 

Intézményünk által szervezett beilleszkedési program keretében az elmúlt évben 57 személy működött együtt. 
Ezen személyek részére az önkormányzat az aktív korúak ellátásán belül a rendszeres szociális segélyt 
folyósítja.  
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Az együttműködésre kötelezettek 2014-ben is két jogcímen kaphattak rendszeres szociális segélyt. Egyrészt 
azok a nem foglalkoztatott személyek, akik a rájuk irányadó nyugdíjkorhatárt 5 éven belül elérik, valamit a 
30/2013. (XI.29.) Gye. Kt. rendelet értelmében azok a személyek, akik legalább 30%-os egészségkárosodást 
szenvedtek el és más ellátásban nem részesülhetnek, illetve azok a foglalkoztatást helyettesítő támogatásban 
részesülő egyének, akiket a közfoglalkoztatásba való bevonásuk során a foglalkozás-egészségügyi szakorvosi 
vizsgálaton egy éven belül egymást követően kétszer alkalmatlannak nyilvánítottak az egészségi állapotuk 
miatt.  

Az 57 együttműködésre kötelezett személynek több mint fele (56 %)  5 éven belül  eléri a reá irányadó 
nyugdíjkorhatárt, a többiek pedig az egészségi állapotuk miatt nem képesek dolgozni, így rendszeres szociális 
segélyben részesülnek. A beilleszkedési programon belül elsősorban egyéni esetkezeléssel segítjük 
kluienseinket. 

Az elmúlt évek tapasztalatai alapján elmondhatjuk, hogy az ügyfelek eleget tesznek együttműködési 
kötelezettségeiknek.  Ennek elmulasztása miatt nem volt megszűntetve ellátás 2014-ben sem. 

A munkanélküliség tartóssá válása, időtartamának növekedése rontja  az elhelyezkedési esélyeket. A tartós 
munkanélküliség okozta szociális feszültségek is egyre kevésbe enyhíthetők, mint azoknál a személyeknél akik 
rövidebb ideig vannak állás nélkül. A munkanélküliség okozta hátrányok elsődleges - és a kliens illetve 
környezet számára is elsőként érezhető - jele az anyagiak hiánya. Az érintett személy alapvető szükségleteinek 
kielégítése egyre nehezebbé válik.   Ennél sokkal súlyosabb és mélyebb problémát jelenthet a munkanélküliség 
lelki, pszichés hatásainak hosszabb távon való kirajzolódása. A szociális munkának a létjogosultsága  már 
munkanélkülivé válás pillanatában megvan, támaszt és segítséget nyújtani a kialakult élethelyzet 
feldolgozásában és megélésében. Ezen kívül a motivációt erősítve a lehetőségek szerinti újbóli 
elhelyezkedésben segíteni a klienseinket ezzel megakadályozva a tartós munkanélküliség okozta 
„szövődményeket”.  Sajnálatos tényként említhetjük, hogy az  50. évét betöltött, állás nélkülivé vált személy 
esetében ezek nagyon nehezen orvosolható problémák, hiszen  az újbóli elhelyezkedési esélye – a 
foglalkoztatását segítő különböző kedvezmények ellenére - nagyon csekély. 

A kliensekkel előre lerögzített meghatározott időpontban zajlik a kapcsolattartás, de természetesen egyéni 
élethelyzetekben, az egyén szociális szükségleteinek megfelelően bármely időpontban, az előre egyeztetett 
időponttól eltérően is rendelkezésükre állunk az ügyfeleinknek.  

Városunkban példaértékűen működik a családsegítő szolgálat jelzőrendszere, amelynek tagjai a hivatalok, a 
szociális ellátórendszer intézményei, az egészségügyi szolgáltatók, a rendőrség, a gyámhivatal, a védőnői 
hálózat, a polgárőrség, a tűzoltóság, a közterület felügyelők, mezőőrök és a tanyagondnokok, aki napi 
rendszerességgel találkozhatnak és találkoznak a településen nehéz élethelyzetben élő személyekkel. 
Egyértelműen kijelenthető, hogy a jelzőrendszer minden egyes tagja kötelességtudóan ellátja a feladatát és a 
tudomására jutott krízisben vagy nagyon nehéz élethelyzetben élő személyek esetén azonnal megteszik a 
szükséges lépéseket és jelzéssel élnek intézményünk felé, hogy azonnal segítséget tudjunk nyújtani a szociális 
munka eszközrendszerét felhasználva. 

A jelzőrendszer működése folyamatos, de elmondható, hogy elsősorban a téli fűtési időszakban a 
leghangsúlyosabb a tevékenysége, ebben az időszakban érkezik a legtöbb jelzés intézményünkbe. Jellemző 
probléma a nehéz anyagi helyzetben levő személyeknél, valamint az idős, nehezen mozgó, beteg személyeknél 
a fűtés elégtelensége, ami az esetek nagy százalékában a tüzelő hiányából származik, de van sajnos olyan 
élethelyzet is, amikor  a fűtésre alkalmas fűtőberendezés hiányzik. Ennek kezelésére az önkormányzat 
jóvoltából önkormányzati segély formájában lehetőség volt 2014-ben is tűzifát igényelni az erre rászorulóknak, 
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ez családonként 5 mázsa tüzelőt jelentett. 2013/14. év telén  283 család részesült ilyen jellegű segítségben. 
Azokban az élethelyzetekben, amikor krízis állt fenn, határozathozatal nélkül részesült 5 mázsa fában 32 család.  

Az önkormányzat által vásárolt „krízis kályhák” továbbra is jó szolgálatot teljesítenek, a 2014-es évben 5 
kályhát kellett kihelyezni használatra, ahol megrongálódott a család kályhája és önerőből nem tudták megoldani 
a fűtést, illetve olyan helyekre került kihelyezésre kályha, ahol a szolgáltató kikapcsolta a gázszolgáltatást. 
 
Gyermekjóléti szolgálat 
 
A gyermekjóléti szolgálat feladatait 3 fő családgondozó végzi.  Gyomaendrődön, Hunyán és Csárdaszálláson 
látja el feladatát. A társult településeken  összesen 97 család 208 gyermekét gondozzuk.  A gondozottak száma  
évről évre enyhén csökkenő tendenciát mutat. Tapasztalataink szerint azonban egy-egy gyermekekkel 
kapcsolatban a felmerülő problémák száma több. 2014. évben nagy számban voltak jelen a családokban a 
szülők közötti súlyos konfliktusok.   
Alapellátás keretében 
gondozott 

Védelembe vétel 
keretében gondozott 

Ideiglenes hatállyal 
elhelyezett 

Átmenti nevelt 

124 40 1 43 
2014-ben új gondozási esetként  32 gyermek került a gyermekjóléti szolgálat látókörébe, ezek többsége a 
jelzőrendszer által küldött jelzések útján. 
 
2014–ben összesen 468 jelzés érkezett intézményünkhöz. Legtöbb esetben közoktatási intézményektől, illetve 
önkormányzattól, jegyzőtől, gyámhivataltól érkeztek. A gyermekjóléti szolgálat és a közoktatási intézmények 
kapcsolata továbbra is szorosnak, és jónak mondható. 2014-ben a gyámhivatallal való kapcsolatunk is 
szorosabbá vált. 

 
 

Az általunk gondozott kiskorúak vonatkozásában a legtöbb esetben anyagi, illetve gyermeknevelési problémák 
merültek fel. 2013-ban 18 esetben merültek fel anyagi problémák, míg 2014-ben összesen 43 esetben. Ebben 
valószínűleg az is szerepet játszik, hogy több család volt kénytelen a Nemzeti Eszközkezelő segítségét kérni, 
mivel megemelkedett lakáshitelét már nem tudta tovább fizetni, és ez kimerítette a családok anyagi 

A jelzőrendszer által küldött jelzések száma
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lehetőségeit. Az általunk ellátott gyermekek szülei továbbra is nagy számban vesznek részt közmunka 
programban, mely anyagi forrásaikat emelni tudja.  
A már említett problémák mellett nagy számban jelentkeznek a családi konfliktusok, melyek több esetben 
voltak súlyosnak mondhatók, ezek egy részében szerepük van a szenvedélybetegségeknek, többek között az 
alkoholizmusnak, valamint egyre több esetben érkezett jelzés drogfogyasztásról is, mely leginkább a 
szegényebb rétegeket érinti. 
 

 
 

2014-ben 6 bántalmazott gyermeket tartottunk nyilván, ezek mindegyike lelki bántalmazott volt. Az 
elhanyagolt gyermekek körében 38 esetben merült fel fizikai elhanyagolás, 44 esetben pedig lelki elhanyagolás. 
 
Ebben az évben 1 bűncselekményt elkövetett kiskorúról érkezett jelzés, szabálysértést 3 kiskorú követett el, 
mely jelentős csökkenés az elmúlt évekhez képest. Ez mindhárom esetben kisebb összegű bolti lopás volt.  
 
Hunya: 
 
Hunyán 2014-ben összesen 3 család 10 gyermekét gondoztuk. Ezen túlmenően 1 családnak az  átmeneti segély 
hasznos felhasználásában is segítettünk. 
Alapellátásban 2 gyermeket, védelembe vétel keretében 7 gyermeket, nevelésbe vétel keretében pedig 1 
gyermeket gondozunk. 
 
A gondozott családoknál felmerült probléma az alacsony jövedelem, a munkanélküliség, a szülők között lévő 
konfliktus és az alkoholfogyasztás. 
A közmunkaprogramban több szülő vesz részt, ez valamelyest enyhíti a családok anyagi problémáját.  
Rendszeres kapcsolatot tartunk a település az óvónőjével  és a védőnővel is.  
 
Csárdaszállás  
 
 A Gyermekjóléti Szolgálat gondozottjainak száma 2014-ben Csárdaszálláson 10 fő (4 család). Jelenleg 2 
család 2 gyermekét védelembe vétel és 2 család 7 gyermekét alapellátás keretében gondozzuk. 1 fő 

Gyomaendrőd, Hunya Csárdaszállás területén ellátott 
gyermekek száma a fő probléma szerint
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alapellátásban ellátott gyermek gondozása nagykorúvá válása miatt szűnt meg. 2014-ben 1 új családot vettünk 
gondozásba.  
A gondozott családoknál elsősorban a szülők életvitelbeli (alkoholfogyasztás) problémái, elhanyagolt 
lakáskörülmények, szülő-gyermek között feszülő  konfliktusok, öngyilkossági kísérlet illetve drogfogyasztás 
jelenik meg veszélyeztető tényezőként. 
2014-ben 1 család esetében megszűnt a védelembe vétel, így a továbbiakban alapellátás keretében segítjük  a 
családot. Védelembe vételre 2 kiskorú esetében került sor öngyilkossági kísérlet, valamint drogfogyasztás 
gyanúja miatt. Nevelésbe vett gyermek nincs Csárdaszálláson. 
 

 
II. SZAKOSÍTOTT  ELLÁTÁSOK 

 
1. Idősek átmeneti elhelyezése /gondozóház/ 
Vezetőgondozó: Csaba Jánosné 
Idősek átmeneti elhelyezését a  Blaha Lujza u. 2-6.szám alatti Rózsakert Idősek Otthonán belül önálló 
működési engedéllyel rendelkező részlegen 10 férőhelyen biztosítunk. 
A szolgáltatás ellátási területéhez tartoznak a társult települések is. 
Ezen ellátási formát azon igénylők vehetik igénybe, akiknek betegségük révén vagy más okból otthonukban az 
alapellátás keretében időlegesen  nem megoldható az ellátásuk, ugyanakkor fekvőbeteg egészségügyi intézeti 
kezelést nem igényelnek. 
Az átmeneti elhelyezés időtartama maximum egy év, mely indokolt esetben további egy évvel 
meghosszabbítható.  
Elsődleges feladat ebben az ellátási formában, hogy a komplex ellátás körében végzett rehabilitáció  által 
képessé váljon az egyén arra, hogy otthonába visszatérjen és az alapellátás segítségével, vagy anélkül 
folytathassa önálló életvitelét.   
Az átmeneti elhelyezést többnyire, egyedül élő krónikus betegségben szenvedő, gyakran a kórházak ápolási, 
rehabilitációs osztályairól kikerülő  idős személyek kérik. Rehabilitációjukat egyéb, az idős szervezet 
elfáradásából eredő betegségek hátráltatják, vagy teszik megvalósíthatatlanná, így csekély %-uk válik képessé 
arra, hogy visszatérjen otthonába.  A gondozási – ápolási tervek megvalósítása során folyamatosan figyelemmel 
kísérjük a rehabilitáció előrehaladását és szükség esetén felkészítjük az ellátottat a tartós elhelyezés igénybe 
vételére. 
Az átmeneti elhelyezést nyújtó ellátás és a Rózsakert Idősek Otthona ugyanazon a telephelyen működik külön-
külön működési engedély alapján.  Mind az átmeneti, mind a tartós elhelyezés férőhelyei átlagosan egész évben 
100%- on kihasználtak. 
 
2. Tartós elhelyezés (Idősek otthona) 
Tartós elhelyezést négy telephelyen biztosítunk összesen 172 férőhelyen. Minden ellátó egységünkben átlagos 
szintű idős otthoni ellátást biztosítunk lakóink részére.  

Egység férőhely Vezetőgondozó 
Őszi Napsugár Id.O. 
Gye. Mirhóháti u. 8. 

      42  Dávid Ágnes 

Őszikék Id. O.  
Gye. Mirhóháti u.1-5. 

60  Szabó Gizella 

Rózsakert Id. O.  
Gye. Blaha u. 2-6. 

50 Csaba Jánosné 
 

Szent Imre Id. O. 
Gye. Kondorosi u. 1. 

20 Seprenyi Mária 
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Az idős otthoni ellátásra való jogosultságot a felmért gondozási szükséglet alapján az  intézmény vezetője 
állapítja meg. 
Azok a kérelmezők jogosultak a tartós elhelyezésre, akiknek a gondozási szükséglete meghaladja a napi 4 órát, 
vagy az elhelyezés szükségessége egyéb körülmények fennállása alapján indokolt. A gondozási szükségletet az 
intézményvezető vizsgálja, melyről igazolást állít ki.  

Idős otthonok és átmeneti elhelyezés  kihasználtsága, ellátotti összetétele 2014. évben 
Ellátottak száma Őszikék  

I.O. 
 
 

 

Őszi napsugár  
I.O. 

 
 

Szent Imre 
 I.O. 

 
 

 

Rózsakert  
I.O. 

 
 
 

Átmeneti 
elhelyezés 

Engedélyezett 60 fő 42 fő 20 fő 50 fő 10 fő 
Éves átlag 58fő 42 fő 20 fő 50 fő 10 fő 
átlaglétszámból a demens 
ellátottak átlagos száma 

17 fő 13 fő 5 fő 17 fő 2 fő 

 
Intézményeinkben az ellátottaink 30 %-a  súlyosan  dementált.  Ezen idősek ellátása intenzívebb gondozást, és 
nagyon nagy figyelmet igényel a gondozók részéről.    
Jellemző az idős otthoni ellátást igénylők körében, hogy rossz egészségi állapotban, gyakran fekvőbetegként  
kerülnek a rendszerbe.  A fekvőbetegek gondozása ápolása idő igényes  és fizikailag is nagyobb energiát 
igényel. Sikereinkhez tartozik, hogy ellátottaink többségének fizikális és mentális egészségi állapota – a gondos 
ápolásnak köszönhetően -  javul a beköltözést követően. Tapasztaljuk, hogy a rendszeres napi életritmus, a 
biztonságos környezet, a szükségletekhez igazított gondozás javítja az idős ember állapotát.        
 

Idős otthoni ellátottak életkori megoszlása 2014. december 31-én. 

  
 
 
  
Minden egységünkben tartalmas, az életkornak és az egészségi állapotnak megfelelő  ellátást biztosítunk 
lakóinknak.  Rendszeresen lehetőséget nyújtunk  a vallásgyakorlásra, az egyházi szokásoknak megfelelő 
szertartások lebonyolítására. Támogatjuk, segítjük a családi kapcsolatok stabilitásának megőrzését, 
helyreállítását. Sokféle lehetőséget kínálunk a kikapcsolódásra, a hasznos időtöltésre.  
Az idős otthonokban a lakók igényei szerint rendezünk házi ünnepségeket.  
Az évszaknak megfelelő tevékenységekkel bevisszük intézményeinkbe az otthoni szokásokat, tevékenységeket. 
(farsangi fánk sütés, húsvéti tojásfestés,  lekvár főzés, szüreti mulatságok, adventi előkészületek stb.) 
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Lehetőséget adunk a foglalkoztató helységeinkbe kialakított kis konyháinkban, hogy időseink megfőzzék, 
megsüssék a házias ízű ételeket, süteményeket.  Amíg az idő engedi, a szabadban  gyakran rendezünk szalonna 
sütéseket, zenés kerti partikat, mozgásos versenyeket. Segítünk  eljuttatni lakóinkat minden olyan városi 
rendezvényre, hangversenyre, színházi előadásra, nóta-, operett estre  amelyen szívesen vesznek részt. 
Hagyományosan megrendezzük minden évben a családi napjainkat, ahol a hozzátartozókat látjuk vendégül. 
 
Ellátottaink mindennapjainak  színesebbé tétele érdekében sokféle rendezvényt szervezünk .  
A teljesség igénye nélkül az alábbiakban néhány programról teszek említést havonkénti bontásban: 

hónap rendezvény 
JANUÁR Vízkereszt, fenyőfabontás, pótszilveszter,  kultúra napja, 2015.évi foglalkoztatási terv ismertetése 
FEBRUÁR zenésfarsangi mulatságok,  fánk sütés, maszkabál,   
MÁRCIIUS nőnap, zenés verses előadás, március 15-i megemlékezés  
ÁPRILIS április 1-i bolondozás, Költészet napja,  Fóld napja, húsvéti előkészületek, kalácssütés,  Istentiszteletek, locsolkodás 
MÁJUS anyák köszöntése, kihívás napi mozgásos vetélkedők,közös tornák ,   
JÚNIUS nyársalás, kirándulás , paprikás főző verseny, mozi délelőtt,  
JÚLIUS bográcsozás, zenés kerti parti,  kulturális seregszemle, kemencés sütések, 
AUGUSZTUS kenyér sütés az udvari kemencében, majd kenyérszentelés,  
SZEPTEMBER szilva szedés, szilvalekvárfőzés, palacsintasütés, garázs bazár, családi nap 
OKTÓBER idősek világnapja alkalmából megemlékezések, rendezvénysorozatok, hajókirándulás a Hármas-kőrösön, játékos 

vetélkedő az udvaron, arborétum, ünnepi megemlékezések 
NOVEMBER halottak napi megemlékezések, temető látogatás,  intézményi egység születésnapja, filmvetítés 

DECEMBER télapó várás, készülődés a karácsonyra(díszek, dekorációk) adventi ünnepségek, városi karácsony, óév búcsúztatás 
pezsgővel 

 

A gondozó egységek egymás között rendszeres, jó kapcsolatokat tartanak fenn. A egymás közötti csoportos 
látogatások alkalmával ellátottaink  régi kedves ismerőseikkel, volt munkatársaikkal találkozhatnak. Oktatási 
intézményekből rendszeresen járnak hozzánk a diákok, óvodások. Ezzel is igyekszünk a generációk közötti 
kapcsolatokat erősíteni. 
„Házon kívüli„ kulturális rendezvényeink bonyolításában nagy segítségünkre van a Gyomaendrődi Idősekért 
Alapítvány. 
Az intézményi életünkről, rendezvényeinkről, történéseinkről rendszeresen tudósításokat teszünk közzé a 
különböző elektronikus hírportálokon, valamint az írott sajtóban is.  
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III. TÉRÍTÉSI DÍJAINK 
 

Intézményünkben a törvényi előírásnak megfelelően  önköltségszámítás  alapján kerülnek meghatározásra az 
intézményi térítési díjak.  
Hatályos szabályozás szerint az önköltséget a tárgy évi tervezett kiadások és a feladathoz a költségvetési 
törvényben meghatározott tárgy évi állami támogatás (normatíva) alapján kell számítanunk. Az intézmény 
társulási keretek között történő fenntartása lehetőséget biztosít egyes feladatoknál társulási normatíva 
igénybevételére, ami kedvezően befolyásolja az intézményi térítési díjak összegét, ezáltal a fizetőképesség 
alakulását. 
Kedvezően befolyásolja továbbá az étkeztetési szolgáltatásaink térítési díjának alakulását az, hogy  
intézményünk közbeszerzéses eljárással  szerzi be az élelmezési  alapanyagokat.   
 

Ellátási forma Intézményi térítési díj 
Alapszolgáltatás 

Szociális étkezés  475,-Ft/adag 
Étkezés kiszállítási díja 50,-Ft/nap 
Házi segítségnyújtás 465,-Ft/óra 
időskorúak nappali ellátása étkezés nélkül 50,-Ft/nap 
fogyatékos személyek nappali ellátása étkezés nélkül 50,-Ft/nap 
fogyatékos személyek nappali ellátása étkezéssel 475,-Ft/nap 
Támogató szolgálat   
személyi segítés szociálisan rászorult részére 240,-Ft/óra 
szállítás szociálisan rászorult részére 40,-FT/km 
szem .segítés szoc.nem rászorult részére 400,-Ft/óra 
szállítás 2/2009.(I.30.) GYe Kt 12/A§ alapján 150,-Ft/km 

Szakosított ellátás  
Tartós elhelyezés idősek otthonában 68 700,-Ft/hó 
Átmeneti elhelyezés 68 700,-Ft/hó 
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Az  önköltség alapján számított intézményi térítési díjakat a nappali ellátásoknál az ellátottak  nem képesek 
megfizetni, ezért indokolt az  önkormányzati kompenzáció alkalmazása. 
Az intézmény költségvetésében jelentős szerepet játszik az ellátottak által megfizetett személyi térítési díj.  
2014. évben javult a fizetőképesség  az idős otthonban elhelyezettek körében . Ellátottaink nagyobb  
százalékban voltak képesek megfizetni az intézményi térítési díjat mint a korábbi években. Ez megítélésünk 
szerint egyrészt a kedvezően alakult térítési díjaknak, másrészt az igénylők jobb jövedelmi helyzetének  
köszönhető. 

 
IV. SZEMÉLYI ÉS TÁRGYI FELTÉTELEINK 

 
Intézményünk közalkalmazott munkavállalóinak engedélyezett létszáma 2014. évben158 fő. 
 

A Térségi Szociális Gondozási Központban a személyi feltételek  az 1/2000. (I.7.) SZCSM rendelet 
3.számú mellékletében foglaltak szerint minden szakfeladaton  minimum létszámon biztosítottak,  amely a 
különböző ellátási formák  működtetésének alapfeltétele.  
Az egyes szakfeladatokon 2014. december 31-én foglalkoztatott munkavállalók létszámát az alábbi táblázatba 
foglaltam össze.  

Ellátó egység ellátotti létszám szakképzett  
dolgozó 
(vezető, mentálh, 
eü. , gondozó) 

kisegítő munkakörben 
dolgozó 

Őszi Napsugár Idősek otthona 42 fő 11 5 
Őszikék Idősek Otthona 60 fő 16 7 
Rózsakert Id.O. + Átmeneti elh. 50+10fő 16 7 
Szent Imre Id.O.  20 fő 5 2 
1.sz Id.Klubja 30fő 3 1 
3.sz. Id.Klubja 25 fő 1  
4.sz Id.Klubja 30 fő 1 1 
5.sz Id Klubja 50 fő 3 1 
6.sz Id.Klubja 30fő 2 0 
Esély Klub 30 fő 4 2 
Házi segítségnyújtás 82-85 fő /nap 13 0 
Étkeztetés 235 fő/nap 1 0 
Támogató szolgálat  4 0 
tanyagondnoki  körzetek 2  2 0 
családsegítő  4 1 
gyermekjóléti alape.  3  
étkeztetés központi konyha, ételszállítás 1700 adag/nap 12 10 
étkeztetés oktatási int. tálalókonyha  2 9 
központi irányítás (szakma+gazd.csop)   3+5 0 
  111 46 

Megjegyzés: A táblázat szerinti létszám 157 fő.  A mínusz 1 fő abból adódik, hogy  a Kner Imre gimnázium   tálalókonyháját nem intézményünk működteti 2014. 
szeptember 1-től.  

 
 
Az előírt szakmai képesítéssel a szakosított ellátásban a munkavállalók 100%-a  rendelkezik, az 
alapszolgáltatásokban a dolgozók 95%-a.  
A nem szakma specifikus munkakörökben foglalkoztatott munkavállalók a szakmai képesítéshez kötött  
munkaköröket ( gazdasági csoport, gépkocsivezető )  az előírt szakmai képesítéssel, a szakmai képesítéshez 
nem kötött munkaköröket pedig  képesítés nélkül látják el. ( technikai, mosó-takarító) 
 

Intézményünknél a  karbantartók  végzik az intézmény gondozást végző telephelyein, valamint az oktatási 
intézmények tálalókonyháin a külső – belső környezetben felmerülő karbantartási, javítási, felújítási munkákat. 
Fűtési szezonban ők ellenőrzik naponta a tüzelő berendezések állapotát, a szaktudást nem igénylő  
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fűtésrendszerek karbantartását, esetleges kisebb javítását. Szükség esetén helyettesítik a gépkocsivezetőket, 
illetve az egységek technikai dolgozóit.  
Karbantartóink mindegyike szakmunkás ( kőműves, lakatos, asztalos, festő-mázoló, gépszerelő ) így a 
felmerülő javítási, karbantartási  munkákat azonnal, a lehető legolcsóbban  meg tudjuk oldani, mellyel sokat 
spórolunk. 

Az idei évben a közfoglalkoztatás keretében átlagosan 25 fő munkavállalóval dolgozhattunk 6 és 8 órás 
munkaidőben.   
Néhány problémától eltekintve általánosságban elmondható, hogy ezek a személyek mind az alapellátásban 
mind az idős otthoni ellátásban nagyon nagy segítséget jelentettek  mindennapi segítő tevékenységünk során.  
A Járási Hivatal Munkaügyi Központjával évek óta  nagyon jó kapcsolatot ápolunk, melynek eredményeként 
szinte állandóan vannak közfoglalkoztatottaink. 
 
A munkaerő gazdálkodás, humán  erőforrásaink mindenkori hatékony felhasználása terén integrált intézményi 
szervezetünk sok-sok előnyt és lehetőséget rejt magában. Az intézményben a feladatok vezetési és szervezeti 
szintű integrálása, a vezetői és egyéb munkakörök valamint a  munkavállalók  átszervezése és egyéb 
intézkedések megtételével lehetőségünk nyílik a költségeinket csökkenteni, illetve meglévő pénzeszközeinket 
takarékosan és hatékonyan  felhasználni. 

 
Az intézményi egységek épületei, tárgyi eszközei nagy többségben elhasználódottak. Folyamatosan egyre 

nagyobb költségen valósítható meg a  javítás, karbantartás, az épületeken és berendezéseinken egyaránt. Az 
ellátáshoz használt tárgyi eszközeink,- főleg mosógépeink -  is egyre gyakoribb javításra, cserére szorulnak. 
A feladat alapú finanszírozás körébe tartozó szolgáltatásainknál a működéshez szükséges pénz szinte 100 %-
ban biztosított volt az állami támogatás révén. Az alapszolgáltatásokban meglévő  normatív alapú 
feladatfinanszírozásnál a helyzet kedvezőtlen e tekintetben, hiszen a normatívák mellett önkormányzati 
kiegészítő támogatásra is szükség van egyes feladatok működtetéséhez, a költségvetési egyensúly 
megőrzéséhez.    
2014. évben az Őszi Napsugár Idősek otthonában egy lakó 500 000,-Ft-os adományának köszönhetően az egész 
épületben sikerült a tisztasági meszelést elvégeznünk. Ezt saját, festő-mázoló szakmájú  karbantartónk 
kivitelezte. Ezen túlmenően az Őszikék Idősek Otthonában az ebédlő és az épület „B” oldali gondozó szárnya is 
felújításra került. A Rózsakert Idősek Otthona utcafronti épületrészének felújítása is teljesen elkészült.   
Az épületek külső-belső karbantartását, javítását folyamatosan végezzük, azonban az Őszikék Idősek Otthona 
udvar felöli gondozórészét  illetve  Nagylaposon a  klub épületének  rendbetételét  csak egy nagyobb volumenű 
felújítási munkával lehetne hosszútávra megoldani.   Ehhez pályázati pénzre lenne szükség. 
 

SZÁLLÍTÓ SZOLGÁLTATÁSAINK 
 
Az intézmény 4 gépjárművet üzemeltet.  
 A TOYOTA gépkocsi  az ÁNTSZ előírásoknak megfelelően ételszállításra van kialakítva. A szociális 

és oktatási intézményekben szállítja egész nap a különböző étkezések ételeit. A gépkocsin két 
gépkocsivezető és egy ételkísérő dolgozik.  Egységeink, illetve a közoktatási intézmények részére az 
ételek megfelelő időben történő kiszolgálása, illetve a gépkocsivezetők fizikai terheinek csökkentése 
érdekében ételkísérő személy beállítása vált szükségessé.  A gépkocsivezetők  napi 12 órás munkaidő 
beosztással, hetes váltásban, a gépkocsikísérő a hét öt napján napi 8 órás munkaidő beosztásban 
dolgozik. Mind a gépkocsivezető, mind a kísérő személy az ételszállítások közötti szabad időben 
besegítenek a főzőkonyha előkészítő munkáiba.  

 A Támogató szolgálat OPEL VIVARÓ gépkocsija a támogató szolgálati ellátásban részesülő igénylők 
szállítását végzi, illetve napi rendszerességgel 7 kiskorú fogyatékos gyermeket szállít Békéscsabára, 
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Gyulára oda-vissza.  A távolsági szállítások közötti időben a személyi segítésben részesülő ellátottak 
körében felmerülő szállítási feladatokat végzi. 2014. őszétől Hunya községgel kötött megállapodás 
alapján a hunyai lakosokat hetente kétszer a városi egészségügyi intézetbe szállítjuk szakorvosi 
rendelésekre. 

 A Tanyagondnoki szolgálat OPEL VIVARÓ és OPEL ZAFIRA gépkocsijai részt vesznek a déli ebéd 
gondozó egységekbe, illetve az ellátottak lakására történő szállításában. Szükség esetén szállítják a  
tanyagondnoki körzetekben élő házi gondozottakhoz a házigondozót, illetve a körzetben lakók részére 
szállító szolgáltatást végeznek az igényeknek megfelelően .  

 A DACIA DUSTER négykerék meghajtású gépkocsink a szociális étkeztetésben vesz részt. az igénylők 
részére házhoz szállítja  ételhordókban az ebédet.   

  Minden gépkocsink gondosan tervezett útvonalakon jár, ügyelve arra, hogy egyetlen fölösleges kilométert se 
tegyen meg.  
 

V. NEM SZAKMASPECIFIKUS ELLÁTÓ EGYSÉGÜNK 
 
Élelmezési csoport /Központi főzőkonyha/ 
 
Az intézmény által biztosított élelmezési szolgáltatás legfelső szintű  koordinátora Uhrin Anita gazdasági 
vezető. 
Élelmezésvezető : Bereczki-Csaba Mónika   
 

A főzőkonyha 2000 adag ebéd főzésére alkalmas és ehhez rendelkezik a szakhatóságok engedélyével.  
Naponta átlagosan 1700 adag ebédet főzünk. Ha mindent összeadunk- reggeli, tízórai, ebéd, uzsonna, vacsora-, 
naponta 3300-3500 adag étel kiszolgálását végzik a konyha dolgozók. 

Jól képzett, sok éves szakmai tapasztalattal rendelkező szakemberek készítik az ételeket.   A szolgáltatást 
igénylők részére - legyen az felnőtt vagy gyermek - a normál étkezésen túl minden korosztály számára 
biztosítunk diétás étkezést is.        
 

A feladatok ellátása az élelmezési csoport minden tagja részéről óriási figyelmet, koncentrációt igényel.  
A közoktatási intézményekben tanulók  részére az  ételszolgáltatás logisztikailag jó szervezett rendszerben, 
gördülékenyen működik. Ételeinkkel fogyasztóink 95 %-a elégedett. A közétkeztetésben várható változásokról 
különböző fórumokon, folyamatosan tájékoztatjuk a fogyasztókat. Igyekszünk a változások pozitív elfogadását 
segíteni.    
Az év minden napján üzemelünk. Reggelit, tízórait, ebédet, uzsonnát, vacsorát, és ezek körében mindenféle 
speciális diétát kiszolgálunk az igénylőknek. Kedvező áron tudunk mindenféle rendezvényre hidegtálakat, 
süteményeket, tortákat és egyéb ételeket elkészíteni.   

 
VI. INTÉZMÉNY SZAKMAI ÉS GAZDASÁGI MUNKÁJÁNAK ELLENŐRZÉSEI 

 
Ellenőrzést végző szerv Ellenőrzés időpontja Téma 

Békés Megyei Katasztrófavédelmi Igazg. MÁRCIUS  Tűzvédelmi hatósági ellenőrzés 
Magyar Állam Kincstár ÁPRILIS –MÁJUS   2014. évi központi költségvetés IX. fejezetéből származó 

támogatások igénylésének megalapozottsága 
Járási Állategészségügyi és 
Élelmiszerellenőrző Hivatal  

MÁJUS Központi főzőkonyha, gondozó egységek 
tálalókonyháinak élelmiszerbiztonsági ellenőrzése 

BMKH Szoc. és Gyámhivatal  MÁJUS Szakmai feladatellátás jogszabályi megfelelősége 
személyi és tárgyi feltételek  megléte 

ÁNTSZ Szarvasi Intézete MÁJUS  Idős Otthonok közegészségügyi, ápolásügyi  ellenőrzése  
ÁNTSZ Békéscsabai Intézete JÚNIUS kémiai biztonsági ellenőrzés, a felhasznált mosószer 

ellenőrzése 
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Járási Állategészségügyi és 
Élelmiszerellenőrző Hivatal és ÁNTSZ 
Szarvasi Intézete 

NOVEMBER  ételmérgezést követő hatósági ellenőrzés 
 

 Belső ellenőr DECEMBER 2012-2013. évi intézményi gazdálkodás átfogó 
ellenőrzése 

 
 

1. A tűzvédelmi ellenőrzés mindent rendben talált. 
2. Magyar Államkincstár a normatíva és a feladatalapú finanszírozás vonatkozásában igényelt állami 

támogatások igénylésének megalapozottságát rendben találta. 
3. Főzőkonyhát és tálalókonyhákat élelmiszerbiztonsági szempontból rendben találta a hatóság. 
4. Szakmai feladatellátás jogszabályi megfelelőségének ellenőrzésről készült jegyzőkönyvben rögzített 

hiányosságainkat,  helytelenül alkalmazott eljárásokat  azonnal korrigáltuk. 
5. Az ápolás- egészségügyi, higiéniai szabályok  betartását  ellenőrző  hatóság szinte minden esetben 

kifogásolja az épületek külső és belső állagát. (Rózsakert és Szent Imre idősek otthonában,  a 4.sz 
Idősek Klubjában a falak salétromosak, folyamatosan omladoznak a  belső és külső vakolatai)  
 Az épületeket folyamatosan javít(gat)juk, azonban pl. a salétromosság megszüntetésére a Rózsakert 

Idősek Otthonában az épület alatt levő pince földdel történő feltöltése jelentene végleges megoldást 
 A Szent Imre Idősek Otthonában a külső vakolatot teljes egészében el kellene távolítani és  szárító 

vakolattal bevonni a falat.  
 A nagylaposi 4.sz. Idősek Klubjának épülete kívül belül  jelentős renoválásra szorul. A belső 

átalakítást 2014. évben elkezdtük azzal, hogy az óriási társalgót leválasztottuk egy gipszkarton 
fallal.  Ennek eredményeként télen nem kell az épületnek olyan részeit fűteni, amelyek nincsenek 
használva, illetve egy kisebb, otthonosabb helységben valósul meg a klubtagok gondozása.  

 
6. Az ételmérgezéshez kapcsolódó hatósági ellenőrzések alkalmával apró hiányosságok azonnal, illetve a 

cselekvési tervben megjelölt határidőben megszüntetésre kerültek. A fertőzések kialakulásában szerepet 
játszó kockázati tényezők legminimálisabbra való csökkentése érdekében a szociális étkeztetéshez 
kapcsolódó feladatok szervezeten belüli átszervezésére kerül sor 2015. év elejétől.  

7. A belső ellenőrzés eredményéről még nem kaptunk jelentést.  
 

 
1. Szakmai munka vezetők által végzett belső ellenőrzése (FEUVE)  

 
Az alap és szakosított ellátást biztosító ellátási formákban, illetve egységekben heti vagy akár napi 

gyakorisággal a vezetői ellenőrzést a szervezeti hierarchiában közvetlenül a feladat irányítását és koordinálását  
végző középvezetők  végzik. Ezen ellenőrzések az intézmény működését alapvetően meghatározó belső 
szabályzatok, törvényi rendelkezéseknek való megfelelés szerinti, illetve az ellátotti csoport és egyéni 
szükségletek kielégítésének folytonosságát hivatottak rendszeresen monitorozni. 
Az egységek vezetői szükség szerint azonnal, egyébként az intézményvezető utasításainak megfelelően 
számolnak be az irányításuk alá tartozó egység szakmai munkájáról. 
 

Az egységvezetők naponkénti ellenőrzésein túl az intézményvezető, a szociális szervező ( intézményvezető 
helyettes) és a gazdasági vezető is ellenőrzik az egységekben folyó szakmai és gazdasági munkákat. A 
különböző szakterületekhez tartozó dokumentációk ellenőrzése havonta megvalósul. A személyes ellenőrzések 
alkalmával a munkavállalókkal és az ellátásban részesülő ellátottakkal beszélgetést folytatnak. Az ellenőrzés az 
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ellátásra vonatkozó szabályozók betartására, az ellátotti szükségletek kielégítésének folyamatára, a  szükséges 
változtatások feltárására, illetve a vezetői, felsővezetői utasítások végrehajtására irányulnak.   

 
VII. 2014. ÉVI PÁLYÁZATAINK 

 
1. 2014-ben  a TÁMOP 5.3.1-B-2-12/2 Roma emberek képzésbe ágyazott foglalkoztatása a szociális és 

gyermekjóléti ellátórendszerben című pályázatot  nyújtottuk be január elején. A pályázatot többször 
elutasították, azonban újra és újra beadtuk. 2014. őszén nyert a pályázat, így 2014. november 1.napjától 
a projekt keretében 8 fő önmagát romaként definiáló nő szociális gondozó-ápoló munkakörben történő 
foglalkoztatása kezdődött meg. A program megvalósítására 19 921 128 Ft-ot nyertünk.   A 15 hónapos 
foglalkoztatáson belül 12 hónapra  100 %-os bér és dologi támogatást nyújt a pályázat. A 3 hónapos 
továbbfoglalkoztatás időtartamára pedig az intézménynek kell a bért finanszírozni.  

 
2. 2014. február -2014. május  

"Women's time" '"Nő létünkre a női lélek tükre" ismeretterjesztő előadások és beszélgetések sorozata. 
5 előadás női témákban, a női létről, egyenjogúságról, családon belüli erőszakról. Minden előadás után 
lehetőség volt a hallottak megbeszélésére. A pályázatot a szarvasi Civil Közösségért Alapítvány 
nyújtotta be az NCSSZI-hez és nyerte meg, melyben a Térségi Szociális Gondozási Központ 
együttműködő partnerként a helyszínt biztosította a gyomaendrődi programokhoz, melyen az intézmény 
nő dolgozói vehettek részt önkéntes alapon. 
 

3. 2014. június-2014. augusztus 
Útjelző - Családbarát közgondolkodás népszerűsítése Gyomaendrődön című program.  
Pályázó: Civil Közösségért Alapítvány Szarvas 
Együttműködő partner: Térségi Szociális Gondozási Központ  
A programot egy Egészség-piac rendezvénnyel kezdtük, majd 5 alkalomból álló előadás-sorozat volt 
fiatalok számára a családon belüli erőszakról, pénzügyekről, családi életre felkészítésről, illetve 
kommunikációs és konfliktuskezelő tréningen is részt vehettek az érdeklődők. 
Ezen kívül szülők részére kommunikációs és konfliktuskezelő tréninget tartottunk. 
Záró rendezvényként filmvetítésre, és a film megbeszélésére nyílt lehetőség szülők és fiatalok számára 
közösen.  

4. A 4/2014.I.321.) Belügyminiszteri Rendeletben az Iskolai közétkeztetés színvonalának fejlesztésére kiírt 
pályázatra Gyomaendrőd Város Önkormányzata által elnyert támogatásból intézményünk központi 
főzőkonyháján kialakításra került egy hűtő-fagyasztó kamra. Ennek hozadékaként a felszabadult 
hűtő”raktárak” megszüntetésével a konyha főzőterét is sikerült növelnünk, így a napi 1600-1800 adag 
étel elkészítéséhez tágas tér áll rendelkezésre.   

5. 2014. augusztus 31-én ért véget  az a  2013. szeptember 1. napján indított TÁMOP 6.1.2-11/1/A jelű 
Egészséges életmódra való nevelés és stresszkezelés a Térségi Szociális GondozsiKözpontban „ című 
projekt, melynek köszönhetően az intézmény 40 év feletti, illetve alkalmanként a fiatalabbak is érdekes, 
az egészséges életmódot bemutató elméleti és gyakorlati ismereteket átadó foglalkozásokon, különböző 
túrákon, versenyeken, egészséges ételek elkészítését bemutató főzőtanfolyamon szerezhettek új 
ismereteket  dolgozóink.    

 
 

 
 

VIII. EGYÉB KÖZÉLETI SZEREPEINK  
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 6.számú Idősek Klubján belül működő nyugdíjas színi társulat rendszeresen részt vesz a nyugdíjasok 

részére  meghirdetett országos szintű Ki Mit Tud-on, így színjátszó kategóriában  2014. évben 
Keszthelyen  megrendezett országos döntőn I. helyezést így ARANY minősítést ért el  a csoport.  

 Most már hagyománnyá válva 2014-ben is megrendeztük a „Kulturális Seregszemlét” ahol ellátottaink 
idén is megmutatták különleges képességeiket.   

  2014. évben is megszerveztük az idősek városi karácsonyának ünnepségét.  
 A Gyomaendrődi Idősekért Alapítvány és  a Kincs az Életed Közhasznú Alapítvány kuratóriumi 

tagjainak szervezésében 2014-ben is  több alkalommal és több színtéren került megrendezésre az 
alapítványokat támogató „bazár” elnevezésű program. Ennek keretében a jótékonyság eszközei ismét a 
feleslegessé vált jó minőségű használati tárgyaink voltak, amelyeket összegyűjtöttünk és az alapítvány 
aktivistáinak közreműködésével jelképes összegért gazdát cserélhettek a bazárban, támogatva ezzel az 
alapítványokat. Nagyon nagy sikere volt a házi süteményeknek, illetve az egész nap sülő palacsintának. 
A „bazár”-ban minden bevétel az alapítványok támogatását szolgálta. 

  
IX. TERVEINK 

 
Jövőbeli elképzeléseink, terveink  : 

1. Alap és szakosított ellátás színvonalának folyamatos fejlesztése. 
2. Minden ellátási formában a 100 %-os kihasználtság elérése. 
3. Közfoglalkoztatottak minél nagyobb létszámú  alkalmazása.  
4. Társult településeken élő rászorultak étkeztetésbe illetve fogyatékos nappali ellátásba való bevonása. 
5. Továbbra is terveink között szerepel a fogyatékos nappali klub hátsó teraszára tető építése.  
6. Tervezzük az elhasználódott  tárgyi eszközeink folyamatos cseréjét: idősek otthonában elsősorban a 

heverők, ülő alkalmatosságok cseréjét, házi segítségnyújtásban pedig a lakáson gondozást segítő 
modern eszközök beszerzését.  
 
 

Intézményünk  működési stratégiájának SWOT analízise 
Erősségeink Gyengeségeink 

- elhivatott szakembereink 
- sok éves tapasztaltunk,  
- elkötelezett  szakmaiságunk 
- innovatív, kreatív gondolkodásunk 
- integrált  intézményhálózatunk 
- flexibilis alkalmazkodó képességünk 
- modern központi főzőkonyhánk 
- munkánkat segítő alapítványok 

közreműködése 
- szerteágazó sokszínű kapcsolati tőkénk 
- a fenntartó települések összefogásában  rejlő 

erő  

- épületeink adottságai 
- elhasználódott tárgyi eszközeink  
- közalkalmazotti bérek alacsony volta 
- a szakma alacsony társadalmi presztizse 
- távozó szakemberek pótlásának nehézségei 
- telephelyeink szétszórtsága 

Lehetőségeink Veszélyek 
- pályázati források 
- fenntartó  támogatása 
- civil szervezetek támogatása 
- ellátottaink adományai 
- kapcsolati hálónk bővítése 
- kihasználtság fokozása 
- szolgáltatásaink minőségi fejlesztése 

- ellátotti létszám jelentős csökkenése 
- anyagi források csökkenése 
- nem lévő pályázati lehetőség 
- idegen szolgáltatók túlzott jelenléte a 

városban 
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1. Feladatellátásunk során igyekszünk humán tőkénket, erőforrásainkat , erősségeinket adó szakmai 

tudásunkat, emberi értékeinket minél hatékonyabban felhasználni, hiszen ezek által biztosítható az 
ellátás fejlődése. Kreativitásunk segít, hogy a legkisebb ráfordítással legnagyobb haszon elve 
érvényesüljön. 

2. Intézményhálózatunk egészében  arra törekszünk, hogy ellátottaink elégedettek legyenek 
szolgáltatásainkkal. Az egyes ellátási formák kihasználtsága elérje a maximális szintet. Minden 
felmerült gondozási szükségletre adekvát, gyors választ kapjon a segítségre szoruló egyén és 
családja egyaránt.    

3. A tevékenységünkre gyengítőleg ható tényezők ellen megpróbálunk védekezni. Legfőbb 
munkaeszközünket, azaz  személyiségünket a különböző tanfolyamokon, a rekreálódást segítő 
rendezvényeinken folyamatosan karban tartjuk. Takarékos gazdálkodással az épületeinket és a 
munkánkhoz szükséges tárgyi eszközeinket apránként felújítjuk,kicseréljük, pótoljuk.  

4. A negatív hatású veszélyek kibontakozását igyekszünk gátolni. Tarra törekszünk, hogy   
szolgáltatásainkat minél magasabb színvonalon biztosítsuk, hogy a lehető legtöbb igénylő vegye 
igénybe intézményünktől a szolgáltatást. Működési költségeinket a jogszabályi kereteken belül a 
lehető legalacsonyabb  szinten tartjuk.  
 

Összegzésképpen elmondható, hogy intézményünk 2014.évben takarékosan gazdálkodott, a 
rendelkezésre álló pénzkereteit nem lépte túl. A szakmai munkánkkal az igénylők elégedettek, ami 
helyenként az igénylők számának növekedésében is megnyilvánul.  Szakmai feladatellátásunkat  
mindenkor a segítségre szorulónak biztonságot nyújtó, kiegyensúlyozott  munkavégzés jellemzi. A 
társult települések lakossága körében is ismert az intézmény szerteágazó tevékenysége.  
Intézményünk integrált szervezete minden lehetőséget magában hordoz arra, hogy a szociális 
problémával küszködő egyén vagy család mindenkor a neki legmegfelelőbb segítségben részesüljön.       
 
 

Gyomaendrőd, 2015. február 12.                                 Mraucsik Lajosné 
                                                                                      intézményvezető 
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2. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS

A Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás
2015. április 27-i ülésére 

Tárgy:  2014. évi összefoglaló belső ellenőrzési jelentés a Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya
Települési Önkormányzati Társulás intézményeinél

Készítette:  Bencze Lajosné
Előterjesztő:  Toldi Balázs polgármester

Tisztelt Társulási Tanács!
 
 
1.) A belső ellenőrzés által végzett tevékenység bemutatása
 
A belső ellenőrzés a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII.
31.) Korm. rendelet (továbbiakban: Korm. rend) előírásai szerint került megvalósításra polgári jogi szerződés
keretében foglalkoztatott belső ellenőr által. A Korm. rend. 33. §-ban foglaltak alapján a belső ellenőr összeállította
minden ellenőrzésre az ellenőrzési programot és elkészítette a javaslatokat is tartalmazó ellenőrzési jelentéseket
(Korm.rend. 39. §).
 
1.1.) A 2014. évi ellenőrzési tervben foglalt feladatok teljesítésének értékelése
 
 A 2014. évi belső ellenőrzések végrehajtására az éves ellenőrzési terv alapján került sor az alábbiak szerint, mely a
megbízási szerződés alapján magába foglalta Gyomaendrőd Város Önkormányzatának, Csárdaszállás Község
Önkormányzatának, Hunya Község Önkormányzatának, a Közös Önkormányzati Hivatalnak és a Gyomaendrőd,
Csárdaszállás Hunya Települési Önkormányzati Társulásnak a működésével kapcsolatos ellenőrzéseket.
 
a.)    A költségvetésből cél jelleggel nyújtott támogatások rendeltetés szerinti felhasználásának ellenőrzése
b.)    Magánszemélyek kommunális adójának ellenőrzése
c.)    A közös Önkormányzati Hivatal átfogó pénzügyi ellenőrzése
d.)   A Roma Kisebbségi Önkormányzat átfogó pénzügyi ellenőrzése
e.)    Német Kisebbségi Önkormányzat átfogó pénzügyi ellenőrzése
f.)     Adóerő képességhez kapcsolódóan az iparűzési adóbevallások, befizetések vizsgálata
g.)    A 100 % Önkormányzati tulajdonban lévő Kft. gazdálkodásának vizsgálata
h.)    Követeléskezelés ellenőrzése a helyi adó és egyéb kintlévőségek vonatkozásában
i.)      A Városi Egészségügyi Intézmény gazdálkodásának átfogó ellenőrzése
j.)     Kistérségi Óvoda gyermek és csoportlétszám ellenőrzése - Társulás által fenntartott intézmény
k.)   A Térségi Szociális Gondozási Központ átfogó pénzügyi ellenőrzése - Társulás által fenntartott
intézmény
l.)      Oktatási intézmények működésének ellenőrzése
m.) Közfoglalkoztatás szabályszerűségének ellenőrzése, átfogó pénzügyi ellenőrzés Gyomaendrőd Város
Önkormányzatánál
n.)    Közfoglalkoztatás szabályszerűségének ellenőrzése, átfogó pénzügyi ellenőrzés Csárdaszállás Község
Önkormányzatánál
o.)    Közfoglalkoztatás szabályszerűségének ellenőrzése, átfogó pénzügyi ellenőrzés Hunya Község
Önkormányzatánál
 
A 2014. évi ellenőrzési tervben feltüntetett vizsgálatok 100 %-ban teljesítésre kerültek. Áthúzódó ellenőrzési
vizsgálatra nem került sor.
 
Az Önkormányzatnál 2014. évben terven felüli, soron kívüli ellenőrzés nem volt elrendelve.
 
Az ellenőrzési tevékenységet elősegítette, hogy az ellenőrzési témákhoz szükséges dokumentációk, nyilvántartások,
munkatársak rendelkezésre álltak.
 
1.2.) A bizonyosságot adó tevékenységet elősegítő és akadályozó tényezők bemutatása
 
1.2./a. A belső ellenőrzés humánerőforrás–ellátottsága: biztosított volt
 
Az Önkormányzat 2014. évben külső szakértő igénybevételével látta el a belső ellenőrzési feladatokat.
A belső ellenőr rendelkezik a feladat ellátásához a jogszabályban – Bkr.24.§ - meghatározott belső ellenőrökre
vonatkozó általános és szakmai követelményekkel, szakmai gyakorlattal, valamint az Áht.70.§ (4) bekezdésében
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meghatározott engedéllyel a tevékenység végzésére.
 
A belső ellenőr regisztrációs száma: 5112700
 
2014. évben a belső ellenőr az alábbi képzésen vett részt:
 
·         Könyvvizsgálói kötelező továbbképzések
·         Adószakértői kötelező továbbképzések
·         ÁBPE - továbbképzés II. Belső ellenőrök részére, kötelező továbbképzés
 
Az ellenőrzéshez szükséges tárgyi feltételek biztosítottak voltak, iroda az Önkormányzatnál, korszerű technikai és
informatikai háttér, valamint a telephelyeken történő ellenőrzések során megfelelő helyiség lett biztosítva az
ellenőrzés lefolytatásához.
 
1.2./b. A belső ellenőr szervezeti és funkcionális függetlenségének biztosítása
 
A belső ellenőr az Önkormányzat vezetőjének közvetlen alárendelve végzi a tevékenységét, jelentéseit közvetlenül a
vezetőnek küldi meg.
A belső ellenőr nem vett részt az Önkormányzatnál olyan tevékenységek ellátásában, amelyek az Önkormányzat
operatív működésével kapcsolatosak.
A belső ellenőr szervezeti és funkcionális függetlensége biztosított volt.
 
1.2./c. Összeférhetetlenségi esetek
 
A belső ellenőr esetében 2014. évben összeférhetetlenség nem állt fenn.
 
1.2./d. A belső ellenőri jogokkal kapcsolatos esetleges korlátozások bemutatása
 
A belső ellenőr a munkavégzése során nem volt akadályoztatva, korlátozva.
A bizonyosságot adó tevékenységet akadályozó tényezők nem merültek fel, az ellenőrzött feladattal összefüggő
valamennyi okmányt az ellenőrzés rendelkezésére bocsátották, vezetőktől, munkatársaktól szóbeli információkhoz
jutott, nyilvántartásokba, iratokba, dokumentumokba betekintést kapott.
 
1.2./e. A belső ellenőrzés végrehajtását akadályozó tényezők
 
A belső ellenőrzés végrehajtását illetően akadályozó tényezők nem merültek fel. Az ellenőrzéshez szükséges
eszközellátottság, informatikai háttér, információkhoz való hozzájutás rendelkezésre állt.
 
1.2./f. Az ellenőrzések nyilvántartása
 
A belső ellenőr nyilvántartást (Bkr. 22. és 50) vezetett az elvégzett belső ellenőrzésekről, és gondoskodik az
ellenőrzési dokumentumok megőrzéséről.
 
Az Önkormányzat a belső ellenőrzés jelentéseit papír alapú formátumban és elektronikus formátumban
elkülönítetten tárolja. A jelentéseket, ellenőrzési dokumentumokat, zárt helyen tartják. A belső ellenőr által
megküldött jelentések iktatásra kerülnek, ezzel biztosított a visszakeresési lehetőség.
 
1.2./g. Az ellenőrzési tevékenység fejlesztésére vonatkozó javaslatok
 
Az Önkormányzat és intézményei esetében a pénzügyi és működési kockázatok csökkentése érdekében az
ellenőrzéseket a legkockázatosabb területekre kell koncentrálni. A belső ellenőrzési tevékenység során figyelembe
kell venni a Minisztérium által közzétett iránymutatások, módszertani útmutatók érvényesülését.
 
1.3.) A tanácsadó tevékenység bemutatása
 
A 2014-as évben a belső ellenőrt külön tanácsadó tevékenységre nem kérték fel, azonban a helyszíni ellenőrzések
során felmerült, aktuális problémák megoldásában a belső ellenőr közreműködött, szakmai segítséget nyújtott.
 
 
2.) A belső kontrollrendszer működésének értékelése ellenőrzési tapasztalatok alapján
 
2.1.) A belső kontrollrendszer szabályszerűségének, gazdaságosságának, hatékonyságának és
eredményességének növelése, javítása érdekében tett fontosabb javaslatok
 
a.)    Kistérségi Óvoda gyermek és csoportlétszám ellenőrzése 
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A Gyomaendrőd – Csárdaszállás - Hunya Kistérségi Óvoda működése és gazdálkodása szabályozott.
 
Az óvodapedagógus létszám a 2013/2014. nevelési évben egész szám helyett tört számban lett megállapítva, a
2014/2015 nevelési évben helyesen került megállapításra. A 2013/2014. nevelési évre a beíratott gyermeklétszám
helyesen lett megállapítva, a 2014/2015. nevelési év létszáma felülvizsgálatot igényel.
 
A Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa 37/2014.(VI.10.)
határozata alapján 2014. szeptember 1. napjától az óvodapedagógus és a nevelő munkát segítők engedélyezett
álláshelyeinek számát 33 főben határozta meg.
 
2014/2015. nevelési év esetében óvodai szinten az átlagos férőhely kihasználtság 56,1 %, két óvoda esetében a
férőhely kihasználtság 50 % alatti.
 
A munkavállalók személyi anyaga rendelkezésre állt, a foglalkoztatással kapcsolatos dokumentumokat tartalmazta,
a javasolt kiegészítéssel.
 
A belső ellenőrzés megállapította, hogy az óvodában a beíratott gyermekek számában csökkenés következett be
előző évhez képest. Az óvodai férőhely kihasználtságban is csökkenés következett be.
 
Az alacsony férőhely kihasználtsággal működő óvodák esetében javasolta a belső ellenőrzés annak felülvizsgálatát,
hogy van-e mód és lehetőség arra vonatkozóan, hogy óvodák összevonásra kerüljenek a szakmai és
infrastrukturális feltételeknek, előírásoknak való megfelelés mellett. Az óvodai összevonás által a működés
gazdaságosabbá, hatékonyabbá válhat, költségcsökkenést (fenntartási, karbantartási költségekben, + létszám miatti
bér és járulék megtakarítás) is eredményezne a fenntartó részére.
 
Javaslatok:
 
Javasolta a belső ellenőrzés óvodai összevonás lehetőségének a felülvizsgálatát, főleg az 50 % alatti férőhely
kihasználtságú óvodák esetében.
Az ellenőrzés során több javaslat nem került megfogalmazásra.
 
b.)   A Térségi Szociális Gondozási Központ átfogó pénzügyi ellenőrzése 
 
A Térségi Szociális Gondozási Központ működése és gazdálkodása szabályozott.
 
A 2012. – 2013. évi beszámoló és a nyilvántartások egyezősége fennáll, finanszírozási gondok nem jelentkeztek az
ellenőrzött időszakban.
 
Az Intézmény a vizsgált időszakban az adatszolgáltatási kötelezettségeknek eleget tettek.
 
Okmányfegyelem betartása érvényesült, az ellenőrzés során okmányhiányt nem tapasztalt az ellenőrzés.
 
A humánerőforrás ellenőrzéséhez a személyi anyagok rendelkezésre álltak, a személyi anyagok kezelése megfelelő.
 
A vagyongazdálkodással kapcsolatos tevékenység szabályozott az Intézménynél, a tulajdonvédelem biztosított.
 
A pályázati pénzeszközök felhasználása szabályosan történt a vizsgált időszakban.
 
Javaslatok:
 
Javasolta a belső ellenőrzés a munkaköri leírás egy példányának személyi anyagba való elhelyezését. A
munkavállaló kinevezési okmányán feltüntetett munkakör dokumentálásának elválaszthatatlan részét képezi a
személyi anyagban a munkaköri leírás.
Az ellenőrzés során több javaslat nem került megfogalmazásra.
 
2.2.)  A belső kontrollrendszer öt elemének értékelése
 
A Szervezet vezetője a belső kontrollrendszer működésén keresztül biztosítja a tevékenységek szabályszerű,
gazdaságos, hatékony és eredményes végrehajtását. Ezen keresztül ellenőrzi az elszámolási kötelezettségek
teljesítését. Célja, hogy a belső kontrollrendszer
 

megfelelő kontrollkörnyezetben működjön1.
kidolgozásra kerüljön a kockázatkezelési rendszer2.
kontrolltevékenységek megfelelően működjenek3.
az információs és kommunikációs rendszer zavartalan biztosítása4.
a nyomon követési rendszer (monitoring) végrehajtható legyen.
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5.

 
A fentiek biztosításának legfőbb eszköze a szabályzatok léte és betartása valamennyi területre kiterjedően. Továbbá
a gazdálkodás területén a gazdaságosság szem előtt tartása, a vagyon megőrzése, visszaélések megakadályozása.
 
Az önkormányzatnál a pénzügyi és működési kockázatainak csökkentése érdekében az ellenőrzéseket a
legkockázatosabb területekre kell koncentrálni.
 
3.)Az intézkedési tervek megvalósítása
 
A 2014. évben 15 ellenőrzés valósult meg, mely ellenőrzések közül egy esetben kellett a Belső ellenőri jelentésben
feltárt hiányosságok pótlására Intézkedési tervet készíteni. Az intézkedési terv a Gyomaendrőd Közös
Önkormányzati Hivatal alkalmazásában álló dolgozók személyi anyagának áttekintése és a hiányzó dokumentáció
pótlásával kapcsolatos feladatokat érintette, valamint az ellátottak pénzbeli juttatásánál a beszámoló táblák közötti
eltérés felülvizsgálatára készült.
Az intézkedési tervben feltüntetésre került a hiányosság megállapítása, az intézkedésre való utalás, a felelős
munkatárs neve, valamint a kitűzött határidő.
 
2014. évben a belső ellenőrzés büntető-, szabálysértési-, és kártérítési javaslattal nem élt, mivel az ellenőrzés során
erre utaló gyanú nem merült fel.
 
A 2014. évi ellenőrzések során tett megállapítások segítették az Önkormányzat és az ellenőrzött intézmények
vezetőit abban, hogy melyek azok a területek, amelyekre vonatkozóan újabb intézkedéseket kell tenni, vagy a
működést fokozottabban figyelemmel kell kísérni, és melyek azok a területek, amelyek megfelelően működnek.
 
Békéscsaba, 2015. március 31.
 
 
                       
         Bencze Lajosné
         könyvvizsgáló, belső ellenőr

Döntési javaslat 

"2014. évi összefoglaló belső ellenőrzési jelentés a Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati
Társulás intézményeinél"

Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: ÁLTALÁNOS ÜGYEK
A Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.

Kérem a T. Társulási Tanácsot, hogy a Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás
2014. évi belső ellenőrzéseiről szóló beszámolóját elfogadni szíveskedjen.

Határidők, felelősök:

Határidő: azonnal



Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás 
2014. év végi beszámoló 

 
 
Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás 2014. évi beszámolójának 
bevételei között szerepel a Gyomaendrőd Város Önkormányzata által átutalt intézményfinanszírozás 
biztosításához, továbbá a társulás működtetéséhez szükséges 485.237 E Ft működési célra átvett 
pénzeszköz, 193 E Ft összegű kamatbevétel, 500 E Ft összegű adomány a működési kiadások 
finanszírozására, továbbá 204 E Ft összegű működési célú finanszírozási bevétel. A Társulás 
működtetési intézményfinanszírozás címén 483.985 E Ft-ot utalt a fenntartása alatt működő 
intézmények részére. Az összes támogatásból a Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Kistérségi Óvoda 
109.893 E Ft-ot, a Térségi Szociális Gondozási Központ 374.092 E Ft-ot kapott, melyet teljes 
egészében felhasznált, kiutalatlan támogatása nem maradt az intézményeknek. A társulásnak 2014. 
december 31.-én 2.148 E Ft a záró pénzkészlete. A 2014. évi beszámoló elkészítésével egyidejűleg 
megtörtént az állami támogatás elszámolása Gyomaendrőd Város Önkormányzatánál.  A 
feladatfinanszírozásból adódóan azon támogatási összegeket, melyek az egyes támogatási jogcímek 
között nem csoportosíthatók át - és az adott feladathoz nem került teljes egészében felhasználásra -, 
illetve a tényleges mutatószámok csökkenése miatt keletkezik lemondás, az állam részére vissza kell 
fizetni. A társulás felügyelete alá tartozó intézmények esetében mutatószám csökkenésből adódó 
visszafizetési kötelezettség keletkezett, mely jogcímenként a következő:   
 

Szociális és gyermekvédelmi ágazati pótlék: 222.550 Ft 
Szociális szakosított ellátási feladatok támogatása: 751.105 Ft 
Gyermekétkeztetés támogatása: 1.844.160 Ft 
Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása: 1.180.272 Ft 

 
Plusz igény jelentkezett 37.334 Ft összegben a köznevelési feladatok támogatásánál. 

 
A Társulásnak az év folyamán hitelállománya, a 2014. évet követő évekre vonatkozó 
kötelezettségvállalása nem keletkezett, továbbá közvetett támogatása nincs. 
 
 

Térségi Szociális Gondozási Központ 
2014. év végi beszámoló 

 
Intézményünk 2014. évben 588 468 E Ft mérlegfőösszeggel kezdte meg gazdálkodását, mely 
1,4%-kal 8 448 E Ft-tal haladta meg a 2013. évi eredeti előirányzatot. A növekedés a garantált 
bérminimum emelkedéséből, valamint a jubileumi jutalom ez évi kifizetésének emelkedéséből 
adódott. 
 
Kiadási oldalon :  

 az intézmény dolgozóinak személyi juttatás és munkaadót terhelő járulékainak 
összege:                     326 148 E Ft 

 az intézmény működésével kapcsolatos dologi kiadások összege         262 320 E Ft 
 fejlesztés                   0 E Ft  

 
Bevételi oldalon:  

 Idősotthoni ellátáshoz kapcsolódó szakmai dolgozók bértámogatása 125 090 E Ft  
 Idősotthoni ellátáshoz kapcsolódó üzemeltetési támogatás     23 935 E Ft  
 Alapellátás állami támogatása        69 164 E Ft 
 Kedvezményes étkeztetés állami támogatása      61 588 E Ft 
 Családsegítés, gyermekjóléti feladatok állami támogatása     19 627 E Ft 



 Ellátást igénybe vevők által megfizetett térítési díj (ÁFÁ-val)     212 270 E Ft 
 Oktatási intézmények étkeztetéséből származó térítési díj  bevétel   30 999 E Ft 
 Támogató Szolgálat működési támogatása:         8 294 E Ft 
 Működési célú pénzeszközátvétel:        12 700 E Ft 
 Önkormányzati támogatás- működési célú:        24 801 E Ft 
 Önkormányzati támogatás- fejlesztési célú:                0 E Ft 

 
  

Az Intézmény gazdasági munkájának ellenőrzésére az 2014. évben két alkalommal került sor:  
 

1. A költségvetési törvény 2. számú mellékletének III. 4.a) és 4.b) pontok szerinti 
„idősek átmeneti és tartós szociális szakosított ellátási feladatok támogatása” jogcímen 
2013. novemberében megigényelt állami támogatás jogszerűségének vizsgálata  
  

Magyar Államkincstár 
 
Az ellenőrzés hiányosságot nem tárt fel, az igénylés megalapozottságát elfogadta. 
Az ellenőrzéssel egyidejűleg a Közigazgatási Hivatal is ellenőrzést folytatott 
intézményünknél, mely ellenőrzés megkifogásolta az intézményi térítési díjak rendelet 
szerinti összegét. Ennek kapcsán a térítési díjak összegei módosításra kerültek, az 
ebből származó bevétel kiesés pedig beépítésre került a Magyar Államkincstár állami 
támogatásának pótigénylésébe. A megigényelt támogatást intézményünk teljes 
egészében megkapta, így az intézmény gazdálkodása kiegyensúlyozott lehetett egész 
évben.  

2. Az intézmény 2012-2013. évi gazdálkodásának átfogó pénzügyi  ellenőrzése 
          

Belső ellenőrzés 
 
Az ellenőrzés hiányosságot nem tárt fel, néhány észrevételt tett, melyet intézményünk 
beépített a mindennapos gazdálkodásába. 

 
I. AZ INTÉZMÉNYI FELADATELLÁTÁS MUTATÓI 

 
Ellátotti létszám átlagos alakulása 2014. évben (mutatószám alapján): 

 
Ellátási forma 

 
2013. december 31 – én az 
Intézményi szolgáltatásokat 
átlagosan igénybevevők 
száma  

2014. december   31 –én 
az Intézményi 
szolgáltatásokat 
átlagosan igénybevevők 
száma  

Normál idősek otthona 171 fő 170 fő 
Átmeneti elhelyezés 10 fő 10 fő 
Házi segítségnyújtás 82 fő 79 fő 
Étkeztetés 235 fő 217 fő 
Támogató szolgálat 26 fő 31 fő 
Jelzőrendszeres házi 
segítségnyújtás 

10 fő 10 fő 

Idősek nappali ellátása 141 fő 143 fő 
Fogyatékosok nappali ellátása 22 fő 26 fő 



Tanyagondnoki szolgáltatás 800 fő 800 fő 
Családsegítés és 
gyermekjóléti ellátás 

189 fő 189 fő 

Diákétkeztetésben résztvevők 
száma (óvoda, iskola) 

977 fő 866 fő 

Szabad kapacitás terhére 
kiszolgált étkeztetés (váll. 
által fenntartott bölcsőde, 
óvoda, munkahelyi étkeztetés, 
rendezvények) 

334 fő 320 fő 

 
Az ellátást igénybevevők számának alakulása az előző évihez képest nem sokban változott. 
Az ellátási formákra az igény folyamatos, melyet intézményünk a lehető legrövidebb időn 
belül megpróbál kiszolgálni. A beszámolási időszakban a szociális étkezés területén és a 
gyermekétkeztetés területén tapasztalható csökkenés. Ennek oka, hogy a településen több 
szolgáltató megjelent az idősek étkeztetésének kiszolgálására, a gyermekek száma pedig évről 
évre csökken, mely a szeptemberi tanévkezdésnél is érezhető volt. Ezen túl szeptember 1-től a 
gimnázium kikerült az önkormányzati ellátó körből, így a gyermekélelmezésen belül csökkent 
a gimnazista és kollégista gyermekek száma.  
A fogyatékos nappali klub kihasználtsága az idei évben pozitívan változott, nőtt 4 fővel az 
ellátottak száma, mely mindenképpen jelentős eredmény a 30 fős klub életében. Célunk a 
maximális kihasználtság elérése, melynek érdekében az intézmény vezetése és a klubban 
dolgozók is mindent megtesznek, de sajnos a fogyatékkal élők hozzátartozóinak 
elhatárolódása a klub igénybevételével kapcsolatban még mindig igen jelentős. Ezen túl mivel 
csak nappali ellátást tud biztosítani intézményük, a bentlakásos intézményekbe való 
beköltözés a meglévő létszámot is csökkenti. 
Hosszútávon mindenképpen szükséges lenne a településen továbbfejleszteni a klubbot, és 
elérni a bentlakásos intézmény létrehozását, hogy hosszú távú biztonságot tudjunk nyújtani a 
fogyatékkal élők számára települési szinten.  
 
Valamennyi ellátási forma esetében alkalmazkodunk a helyi és egyéni elvárásokhoz, 
próbáljuk valamennyi ellátottunk részére a neki legmegfelelőbb szolgáltatást biztosítani.  
Alkalmazkodunk a különböző diétás étkeztetések kapcsán mind az idős ellátottak, mind a 
gyermekek igényeihez, szakmai elvárásokhoz. 
 
Az egyes ellátási formákra vonatkozó szakmai értékelés és beszámoló a Társulási Tanács 
2015. február havi ülésén került bemutatásra és elfogadásra, mely részletesen kifejti az egyes 
ellátási formák telephelyek szerinti alakulását 2014. évben. 
 
II. FOGLALKOZTATOTTAK ALAKULÁSA 
 
Az intézmény munkavállalóinak létszáma 158 fő.  
Közfoglalkoztatottak száma december 31-én: 25 fő volt, átlagosan 2014. évben az 
intézménynél dolgozó közfoglalkoztatottak száma: 26 fő. 
 
Az előző évekhez hasonlóan 2014. évi létszámgazdálkodásunk során is nagy hangsúlyt 
fektettünk a Munkaügyi Központ által támogatott foglalkoztatottak és a közfoglalkoztatottak 
– a lehetőségek szerinti - minél nagyobb számú foglalkoztatására, mely nemcsak a szakmai 
munka színvonalát, de az egységeink külső környezetének „szépítését” is nagyban 
elősegítette.  



Az ellátottaink nagy része folyamatosan nagyobb ápolás, gondozást igényel, mint a korábbi 
években az jellemző volt. A szakgondozók és őket segítő tecnikai dolgozók egyre nagyobb 
igénybevételnek vannak kitéve mind az idősotthonokban, mind az alapellátás területén (etetés, 
tisztázás, fürdetés, étel házhoz szállítás).  
A közfoglalkozatással lehetővé vált a feladatok megosztása, az idősekkel töltött idő arányának 
növelése, mely által nőtt az elégedettség és – részben - csökkent a dolgozóink leterheltsége. 
Jellemzően, az intézményben dolgozó közfoglalkoztatottak szeretnek az egységeinkben 
dolgozni, lehetőség esetén szívesen vállalnak újra munkát intézményünknél. Hamar 
beilleszkednek, és könnyen alkalmazkodnak az elvárásokhoz, feladatokhoz.   
 

III.  BEVÉTELEK ALAKULÁSA (adatok eFt-ban): 
 

Megnevezés Eredeti 
előirányzat 

Módosított 
előirányzat 

Teljesítés      

Működési célú támogatások államháztartáson 
belülről – EU-s programokra és azok hazai 
finanszírozására, elkülönített állami állami 
pénzalapoktól 

20 994 29 148 29 148 

Működési bevételek –ellátási díjak, 
szolgáltatások ellenértéke, közvetített 
szolgáltatások értéke, általános forgalmi adó, 
egyéb működési bevételek 

243 269 225 719 224 218 

Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 0 3 663 3 663 

Központi irányítószervi támogatás 324 205 377 707 374 092 

 
 
Működési célú támogatások államháztartáson belülről  
 

1. Egyéb működési célú támogatás áht-n belülről jogcímen 100 E Ft került 
elszámolásra, melyet az Őszi Napsugár Idősek Otthonának egy ellátottja ajánlott 
fel az intézményi egység részére. Ebből az összegből egy LCD TV került 
beszerzésre, melyet az otthon lakói a társalgóban használhatnak közösen. 

2. A fejezeti kezelésű ei-től kapott működési célú bevétel, a Munkaügyi Központ 
közfoglalkoztatáshoz nyújtott támogatását foglalja magába, mely 20 313 E Ft 
összegű volt a 2014. évi gazdálkodás során. Ezen összeg az átlagosan 25 fős 
közfoglalkoztatott munkabérét és annak járulékait finanszírozta. A Munkaügyi 
Központ bértámogatása 100% és 85%-os intenzitású volt az év során. A szükséges 
önerőt intézményünk a gazdálkodása során biztosítani tudta (táppénzes álláshelyek 
bérmegtakarításával).  

3. Az EU program hazai társfinanszírozású működési célú támogatása jogcímen 
elszámolt bevétel 8 735 E Ft összegben, a TÁMOP-6.1.1/2-12-2012-1233 számú 
projekthez kapcsolódó támogatást foglalja magába.   

 
Működési bevételek 
 

1. Szolgáltatások ellenértéke 



Ezen a jogcímen a szabad kapacitás terhére végzett étkezési szolgáltatás térítési díjának 
bevétele került elszámolásra, melynek 2014. évi összege 23 684 E Ft összegben 
realizálódott.  
Ide tartozik a külsős óvodák és bölcsődék, Bethlen Gábor Szakképző Intézmény és 
Szent Gellért Gimnázium étkeztetése, továbbá az igénybevett munkahelyi étkeztetés, és 
a rendezvényi étkeztetésből származó bevételek elszámolása.  

2. Közvetített szolgáltatások ellenértéke jogcímen 816 E Ft összeg került elszámolásra 
2014. évben, mely a továbbszámlázott szolgáltatások díját foglalja magába 
(rendezvényekre ital továbbszámlázás, telefon magáncélú használatának 
továbbszámlázása dolgozó, ellátott felé). 

3. Az ellátási díjak bevétele 182 579 E Ft összegben realizálódott az év során, mely az 
intézmény alapfeladataiból származó bevételeket foglalja magában. Elmondható, hogy 
a tervezett és módosított bevételi előirányzatok teljesítése közel megegyezett 
valamennyi ellátási forma esetén. A szociális étkezés és gyermekétkeztetés jogcímek 
bevételeinél keletkezett bevétel kieséssel párhuzamosan, a kiadás is csökkent 
élelmiszer beszerzés jogcímen, így az ebből adódó bevétel kiesés nem befolyásolta 
jelentős mértékben a költségvetési gazdálkodásunkat.  

 
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 
 

Az előző évi pénzmaradvány felhasználása megtörtént 2014. I. negyedévében, a 
pénzmaradvány feladattal terhelt volt, így a gazdálkodási év első negyedében a 
feladathoz kapcsolódóan annak felhasználása meg is történt, főként a munkaügyi 
központ által támogatott közfoglalkoztatottak bérére, mely előleg kiutalásként került 
bele a 2013. évi pénzmaradványunkba. 

 
Központi irányító szervi támogatás 
  
Jogcím megnevezése Eredeti (E Ft) Módosított (E Ft) Teljesítés 

(E Ft) 
Állami támogatás- idős otthon 
szakmai bértámogatásához 

125 090 125 090  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

Állami támogatás- idős otthon 
üzemeltetési támogatásához 

23 935 36 363 

Állami támogatás- alapellátás 69 164 69 714 
Állami támogatás- Családsegítés, 
gyerekjólét 

19 627 19 627 

Állami támogatás-gyermekélelmezés 61 588 61 588            
Állami támogatás- Támogató 
Szolgálat működési támogatása 

 8 294 

Állami támogatás- Ágazati pótlék 
beépítése 

 19 121 

Állami támogatás- Kereset kiegészítés 
fedezete 

 12 374 

Közérdekű célú felajánlás - ellátottól  500 
Önkormányzati pénzátadás - Nyári 
napközi feladat ellátása 

 35 

Önkormányzati pénzátadás – városi 
karácsony megrendezése 

 200 

Önkormányzati támogatás- szociális 13 533 13 533 



feladatok  

 

377 755 

Önkormányzati támogatás- 
gyermekélelmezés 

11 268 11 268 

Összesen 324 205 381 370 
 
Az intézmény gazdálkodása a meglévő állami és önkormányzati támogatások 
felhasználásával kiegyensúlyozott volt a 2014. évi gazdálkodás során. A fel nem használt 
támogatás összege 3 615 E Ft biztosít fedezetet az év végi elszámolást követő állami 
támogatások visszafinanszírozására, mely az ellátotti létszámok éves szintű realizálását és 
az üzemeltetési feladatokra felhasznált összeg elszámolását követően kerül visszafizetésre 
a MÁK felé. 
 
Most kerül elszámolásra: 

 a gyermekélelmezésen belül a gimnázium kikerüléséből származó állami 
támogatás lemondása 1633 E Ft összegben,  

 az idős otthon esetében 751 E Ft fel nem használt üzemeltetési támogatás,  
 a szociális alapellátás jogcímein keletkező létszámcsökkenésekből adódó 

lemondás (házi segítségnyújtás, szociális étkeztetés) 1 031 E Ft,  
 valamint 200 E Ft fel nem használt ágazati pótlék. 

 
Pénzügyi számvitelben elszámolt bevételek alakulása: 
 
Ezen túl elszámolásra kerültek „csak” a pénzügyi számvitelbe bevételként az alábbi 
összegek: 

 4 980 E Ft a TÁMOP-5.3.1/B-2014-0063 számú projekthez 
kapcsolódóan 

 1 867 E Ft a  Munkaügyi Közfoglalkoztatottak bértámogatása 
 17 101 E Ft a december havi bér december hónapban való kifizetésének 

megelőlegezésére. 
 

 
IV. KIADÁSOK ALAKULÁSA (adatok eFt-ban): 
 
Megnevezés Eredeti előirányzat 

(E Ft) 
Módosított 

előirányzat (E Ft) 
Teljesítés          

(E Ft) 
Személyi juttatások 257 022 306 717 302 879 
Munkaadót terhelő járulékok 71 368 65 654 65 653 
Dologi kiadások  260 078 251 027  245 859 
Elvonások és befizetések 0 9 228 9 227 
Egyéb tárgyi eszközök 
beszerzése Áfával 

0 3 611 3 606 

Működési kiadások összesen 588 468 636 237 627 224 
 
 
Személyi juttatások és munkavállalói járulékok 
A személyi juttatások teljesítése a tervezett előirányzatoknak megfelelően alakultak 2014. 
évben. A módosított előirányzatot 1 381 E Ft összeg torzítja, mert az új beszámolási 
kötelezettségnek megfelelően, ha többletbevételünk van, ahhoz többlet kiadást is társítani kell. 
A IV. számú előirányzat módosítással azokon az előirányzatokon, ahol a bevétel meghaladta a 



tervezett előirányzatot, ott megemelésre kerültek az összegek a személyi juttatásokkal 
szemben. Összességében elmondható, hogy a személyi juttatások alakulása valamennyi 
jogcím esetében a megengedett költségvetési létszámunk és a közfoglalkoztatottak törvény 
alapján kötelezően fizetendő bérjuttatására került kifizetésre, összesen 302 879 E Ft 
összegben. 
 
A munkavállalói járulékok a bérkifizetésekhez kapcsolódó járulékok teljesítését tükrözik. Az 
eredeti előirányzathoz képest a módosított előirányzat kevesebb, melynek oka, hogy az eredeti 
előirányzatba a 27%-os járulékfizetési kötelezettség került megtervezésre, melyből a 
munkahelyvédelmi akciótervvel kapcsolatos kiadások a dologi kiadások között kerültek 
elszámolásra, így annak fedezetére innen került átvezetésre a szükséges forrás.  
 
 
Dologi kiadások 
A dologi kiadások teljesítése 245 859 E Ft összegben realizálódott, mely 2%-kal alacsonyabb 
a módosított előirányzatnál. Ennek oka, hogy az enyhe tél miatt a gázenergia szolgáltatás díja 
alacsonyabb volt, mint a tervezett előirányzat, valamint a villamos energia díj teljesítése is 
elmaradt a tervezett előirányzattól. Ezen jogcímeken, valamint a hozzá kapcsolódó ÁFA 
kifizetés jogcímen keletkezett megtakarítás a 2%-os alul teljesítés magyarázata. 
Összességében elmondható, hogy elegendő forrást biztosítottak a jogcímeken megtervezett 
összegek a kiadások teljesítéséhez valamennyi kormányzati funkciónk esetében.  Ahol a 
bevétel elmaradása kiadáscsökkentést is eredményezett, ott módosítással csökkentésre 
kerültek az előirányzatok (pl: élelmiszerbeszerzés).  
A működési kiadásaink terv szerinti alakulása kiegyensúlyozott gazdálkodást biztosított az 
egész éves működésünk során. 
 
Elvonások és befizetések 
Ezen a jogcímen került elszámolásra a kormány munkahelyvédelmi akciótervével összefüggő 
befizetési kiadásainak teljesítése.  
Az intézményben foglalkoztatott alábbi munkavállalók után járó járulék kedvezmények 
befizetését foglalja magába: 

 25 év alatti munkavállalók utáni kedvezmény 
 55 év feletti munkavállalók utáni kedvezmény 
 A szakképzetlen munkavállalók utáni kedvezmény 
 Tartósan álláskeresők utáni kedvezmény 
 Kisgyermekes munkavállalók utáni kedvezmény  

Éves szinten ez  9 227 E Ft összeget jelent, melynek előirányzata a munkaadói járulékok 
előirányzatából került átcsoportosításra a jogcímre. 
 
 
Beruházások - Egyéb tárgyi eszközök beszerzése Áfával 
Az államháztartási számvitel 2014. évi változásával együtt a kisértékű tárgyi eszközök (200 E 
Ft) beszerzése kikerült a dologi kiadások jogcímei közül, és a beruházások között kerülhet 
elszámolásra. 
Ezen jogcímen 3 606 E Ft összegű teljesítés történt, melynek 90%-a az idősotthonaink tárgyi 
feltételeinek a pótlását, cseréjét foglalja magában. A felhasznált összeg révén az ebédlőkbe 
székek kerültek beszerzésre, továbbá mosógépek, TV készülékek, gáztűzhely, mely az 
idősotthoni ellátás színvonalának a javulásához járul hozzá valamennyi intézményi 
egységünkben. 
V. MARADVÁNY  



 
Intézményünknél a bank és pénztár számlák egyenlege, mely feladattal terhelt összeg 8 980 E 
Ft. 
Ebből: 

 4 981 E Ft, a TÁMOP-5.3.1-B-2-12/2-2014-0063 számú projektre kapott előleg. 
 3853 E Ft, a közfoglalkoztatottak munkabérére kapott előleg és december havi 

bérhez és járulékaihoz kapcsolódó támogatási összeg, melyből 1 867 E Ft következő 
évi előlegként került kiutalásra.  

 145 E Ft következő évi közüzemi számlákra fordítandó összeg. 
Fenti korrekciók figyelembevételével a maradvány összege 4.427 E Ft, mely kötelezettséggel 
terhelt. 
 
VI. BESZÁMOLÓ AZ INTÉZMÉNYNÉL ALKALMAZOTT BELSŐ 
KONTROLLRENDSZERRŐL 2014. ÉVBEN 
 
A 2011. évi CXCV. törvény az államháztartásról 69. § (2) bekezdése alapján a „belső 
kontrollrendszer létrehozásáért, működtetéséért és fejlesztéséért a költségvetési szerv vezetője 
felelős az államháztartásért felelős miniszter által közzétett módszertani útmutatók 
figyelembevételével”.  
A költségvetési szerv vezetője köteles olyan kontrollkörnyezetet kialakítani, amelyben: 
 világos a szervezeti struktúra, 
 egyértelműek a felelősségi, hatásköri viszonyok és feladatok, 
 meghatározottak az etikai elvárások a szervezet minden szintjén, 
 átlátható a humánerőforrás-kezelés. 

Ezen iránymutatás alapján 2014. évben megtörtént az intézménynél az ellenőrzési 
nyomvonalak aktualizálása, a felelősségi és hatásköri viszonyok és feladatok áttekintése, 
aktualizálása. Az ETIKAI kódex aktualizálása is megtörtént, mely az intézmény valamennyi 
dolgozójára nézve kötelező érvényű.  
 
VII. PÁLYÁZATOK 
 
2014. évben került sor a TÁMOP - 6.1.2-11/1. Egészségre nevelő és szemléletformáló 
életmód programok – lokális színterek című pályázati felhívás alapján „Egészséges életmódra 
való nevelés, és stressz kezelés a Térségi Szociális Gondozási Központban” című pályázatunk 
lebonyolítására, befejezésére, melynek megvalósítási ideje 2013. szeptember 1. napjával 
indult meg, és 2014. augusztus 31-ig tartott.  

A projekt az intézmény munkavállalóinak stressz és konfliktus kezelését, valamint az 
egészséges életmódra való nevelést (étkezés és testmozgás vonatkozásában) fogalmazta meg 
pályázati célként. A megvalósítás során intézményünkben dolgozó kollégáink számos 
programon vettek részt, ilyen volt:  

- Egészségügyi állapotfelmérés az intézmény dolgozói részére 
- Egészségterv elkészítése 
- Stressz kezelő és konfliktuskezelő, lelki egészség megőrzésére irányuló 

egészségfejlesztési programok 60 fő részére 
- Előadások (az egészséges táplálkozás, illetve energiaegyensúly – táplálkozás és 

testmozgás egyensúlya - megtartása és/vagy visszaállítása érdekében) 
- Biciklitúrák 
- Gyalogtúra 



- Hegyi túra 
- Verseny 
- Gyakorlati oktatás, tréning (elsősegélynyújtó oktatás, főzőiskola) 
- Egészségnap megszervezése 

A programok mellett a pályázat keretében olyan irodai és tárgyi eszközöket vásároltunk, mely 
segítette a projekt megvalósítását és a jövőbeli egészségre nevelés hatékony eszközei is.  
A projekt összköltsége 10 000 E Ft, mely 100%-os támogatási intenzitású volt. Az elnyert 
összegből 8 735 E Ft került felhasználásra a különböző témák árajánlatok alapján történő 
lebonyolítása révén. A projekt zárása megtörtént, a záró elszámolást és beszámolót az Irányító 
Hatóság elfogadta, a kifizetési kérelembe benyújtott számlák alapján a támogatási összeg 
maradéktalanul kiutalásra került az intézmény számlájára.  
 
A 4/2014. (I.31.) BM rendelet alapján - kötelező önkormányzati feladatot ellátó intézmények 
fejlesztésének, felújításának támogatására- az önkormányzat pályázatot adott be, mely 
elbírálása kedvező volt. Ennek eredményeként az intézmény főzőkonyháján kiépítésre került 
egy hűtőkamra, az általános iskolák tálalókonyháin melegen tartó pult került beszerzésre, 
valamint teljes felújítást kapott a Kis Bálint Általános Iskola tálalókonyhája. A projekt 
megvalósításában intézményünk folyamatos együttműködést és segítséget biztosított az 
önkormányzat részére. 
 
2014. évben pályázatot intézményünk nem nyújtott be, mert sajnos nem volt kiírás 
alapfeladataink ellátásához kapcsolódóan.   
 
VIII. ÖSSZEGZÉS 
 
Az intézmény 2014. évben a szakmai követelmények betartása mellett a minimális - a 
működéshez elengedhetetlen - kiadások között folytatta gazdálkodását. A korábbi évekhez 
hasonlóan, egész évben törekedtünk a hatékony, és takarékos gazdálkodásra.  
 
A feladatalapú finanszírozásnak köszönhetően több olyan tárgyi eszköz és készlet (pléd, 
tányér) beszerzésre kerülhetett az idősek részére, melyekre korábban nem volt lehetőségünk. 
A közfoglalkoztatás pedig óriási segítséget nyújtott mind a szakmai munka ellátásában, mind 
a technikai feladatok lebonyolításában. 
 
Intézményünket folyamatosan segítette ebben az évben is a Gyomaendrődi Idősekért 
Alapítvány, valamint a Kincs az Életed Közhasznú Alapítvány, mely támogatások révén 
ellátottaink mindennapjai színesebbek lehettek. 
 
Intézményünk ebben az évben is megszervezte az Idősekért Alapítvánnyal közösen az Idősek 
Városi Karácsonyát, és valamennyi helyi rendezvényen részt vettek dolgozóink, vagy 
ellátottaink. 
 
Ebben az évben is folyamatosan kerestük a pályázati forrásokat.  A megnövekedett feladat 
ellátásnak minden szinten megpróbáltunk megfelelni. Ellátottaink elégedettségét 
megpróbáltuk különféle belső rendezvényekkel is növelni.  
Gyomaendrőd, 2015. március 27. 
 
                     Mraucsik Lajosné                       Uhrin Anita  
                        intézményvezető                         gazdasági vezető   
 



 
Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Kistérségi Óvoda 2014. évi beszámolója 

 
 

I. Az intézményi feladatellátás mutatói 
 

A térségi feladatellátás keretében a Gyomaendrődi Önkormányzat közigazgatási területén 4 óvodai 
telephellyel, Csárdaszállás Önkormányzatának közigazgatási területén 1 óvodai telephellyel működött 
az intézmény. 

 
Az ellátotti létszám a következőképpen alakult 2014. évben: 
 
megnevezés 2013. október 1.-i létszám 2014. október 1.-i létszám 
napi 4 órai óvodai foglalkozásra 
szervezett csoportban lévő 
óvodás gyermekek száma 

0 0 

teljes idejű óvodai nevelésre 
szervezett csoportban lévők 

207 184 

összes ellátotti gyermeklétszám 207 184 
 
Az intézménynél a gyermeklétszám csökkenése tapasztalható, mely csoportszám csökkenést 
eredményezett, 10-ről 9,5-re változott a csoportok száma.  
 
II. Foglalkoztatottak alakulása 
 
Az intézmény engedélyezett létszámkerete 34 fő, melyből 21 fő az óvodapedagógus (1 fő GYES-
en tartózkodik) 10 fő dajka, 1 fő pedagógiai asszisztens, 1 fő óvodatitkár, és 1 fő fűtő 
munkakörben dolgozik. Az óvodai közalkalmazottak bérére az állam támogatást biztosít. Az 
óvodapedagógusok létszámát óvodaszervezési paraméterek alapján képlet segítségével határozza 
meg, melynek alapján az év első nyolc hónapjára az óvodapedagógusok elismert létszámát 18,8 
főre, az utolsó négy hónapra vonatkozóan 16,9 főre állapította meg. A támogatás megállapításánál 
a dajkák száma a csoportok létszámát nem lépheti túl, az elszámolás alapja a dajkák átlagos 
statisztikai állományi létszáma.  A pedagógiai asszisztens és az óvodatitkár bérére szintén 
támogatást biztosít az állam.  
 
III. Bevételek alakulása 

                                                                                                                   adatok E Ft-ban  
Megnevezés Módosított ei. Teljesítés Telj. / Mód. Ei %  
Intézményi működési bevétel 992 948 95,56 
Támogatás értékű műk. bevétel 357 357 100,00 
Műk.c.peszk.átvétel 250 250 100,00 
Maradvány (műk. c.) 2 2 100,00 
Irányító szervtől kapott támogatás 109893 109893 100,00 
Bevételek összesen 111494 111450 99,96 
 
A 948 E Ft intézményi működési bevételből 206 E Ft a csárdaszállási telephelyen jelentkezett, mint 
intézményi ellátási díj bevétel, 40 E Ft egyéb bevételként realizálódott (kamat, kártérítés, dolgozói 
térítés), 382 E Ft az óvoda vacsora megrendezéséből származó többletbevétel, melyet az intézmény 
játékok vásárlására, kirándulásra, udvari játékok karbantartására fordított és 320 E Ft érkezett az E-on-
tól áramdíj visszatérítés címén. 
 
A támogatás értékű működési bevételek között 357 E Ft realizálódott, mely a Német Nemzetiségi 
Önkormányzattól érkezett, 1 fő óvónő német nemzetiségű óvodapedagógiai szakirányú képzésére. 
 



Államháztartáson kívülről 250 E Ft támogatás érkezett Oetker pályázathoz kapcsolódóan, melyből 
az intézmény gyermekszékeket és étkezőasztalokat vásárolt.  
 
Az irányító szervtől kapott támogatás összege 109.893 E Ft volt, melyből az állami támogatás 
összege 106.629 E Ft, állami támogatásként jelentkezik még a bérkompenzációra nyújtott 524 E Ft, 
továbbá önkormányzati kiegészítő támogatás jelentkezett 2.740 E Ft összegben (Gyomaendrődi 
kiegészítő támogatás összege 2.139 E Ft, csárdaszállási kiegészítés 601 E Ft). 
 

IV. Kiadások alakulása 
                                                                                              adatok E Ft-ban 

Megnevezés Módosított ei. Teljesítés  Telj / a mód. Ei %  
Személyi 
juttatások 

77865 77851 99,98 

Munkaadót 
terhelő járulékok 

21952 
 

21952 100,00 

Dologi kiadás 11035 11001 99,69 
Működési célú 
támogatásért.kiad. 

228 228 100,00 

Beruházás 414 414 100,00 
Kiadások 
mindösszesen 

111494 111446 100 % 

 
Az intézményben a személyi juttatások és a hozzá kapcsolódó járulékok a vizsgált időszakban a 
módosított tervnek megfelelően alakultak, azt figyelembe véve, hogy az év közbeni létszámleépítés 
elmaradásából adódóan szükségessé vált önkormányzati kiegészítő támogatást ezen jogcímekhez 
kellett biztosítani. 
 
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.) 2013/2014-es tanévben 
hatályba lépő változásai az óvodákat is érintik. A jelenleginél magasabb bért, presztízst és 
kiszámíthatóságot jelentő új pedagógus előmeneteli rendszer, az ezzel párhuzamosan bevezetendő 
minősítési, tanfelügyeleti és új munkaidő-szabályozási rendszer, valamint a tanév során felálló 
Nemzeti Pedagógus Kar az óvodák életében is komoly változásokat jelent.  
 
A Nkt. módosított 64. §-a szerint az új pedagógus előmeneteli rendszer fenntartótól függetlenül 
minden köznevelési intézményben pedagógus-munkakörben dolgozó foglalkoztatottra – így minden 
óvodapedagógusra is – vonatkozik.  

 
Az Nkt. 2013. augusztusában történt módosítása meghatározta a pedagógus előmeneteli rendszerhez 
kapcsolódó illetményalap mértékét 2013. szeptember 1. és 2014. augusztus 31. között.  

 
A kormány a bérnövekedésen túl az értékállóságról is gondoskodott, a pedagógusok fizetésének 
kiszámítása a mindenkori minimálbér alapján történik. Ez azt jelenti, hogy a minimálbér 
emelkedésével a pedagógusok jövedelme is automatikusan nő. A pedagógushivatást támogató 
bérrendszer bevezetése fokozatosan valósul meg. Az idei emelést követően 2014. szeptemberétől 
2017-ig minden tanév kezdetén növekszik az illetményalap, és így az illetmény, munkabér is. Az Nkt. 
2011-ben elfogadott szövege szerinti illetményalap 2017. szeptember 1-jén lép hatályba. 

Az új rendszerben a bérkiegyenlítés érvényre juttatja minőségjavító hatását azáltal, hogy felszámolja 
az aránytalan, már-már elfogadhatatlan nagyságrendű túlmunka önkéntes vagy kényszerű vállalásának 
lehetőségét. Az extrém jövedelmeket eredményező, gyakran kételyeket felvető átláthatatlan pótlékok 
és egyéb juttatások helyébe a színvonalas munkát, a gyermekek előrehaladását támogató, a 
pedagógusok teljesítményét ösztönző megfelelő bérezésű előmeneteli rendszer lép. 



Az állam a köznevelés megújításával vállalta, hogy minden gyermeknek biztosítja a képességeit 
kibontakoztató jó óvodát, iskolát. A magas színvonalú, eredményes, a gyerekekre összpontosító 
intézményekben jó pedagógusokra van szükség, a tisztességes bérezéssel, a tervezhető életúttal a 
kormány megteremtette a megjelölt célok megvalósulásának feltételeit. 

A dologi kiadásokra az intézmény 11 millió Ft-ot fordított. 

A 228 E Ft összegű pénzeszköz átadás az elmúlt évi NTP-OTM-MPA-12-062 pályázat 
elszámolásához kapcsolódó visszafizetési kötelezettség, melynek összegét 2014. 06.27-én fizette 
vissza az intézmény az Emberi Erőforrás Minisztériuma részére. 

V. Felújítások, beruházások 

A beruházások között kis értékű tárgyi eszköz beszerzések (szőnyeg, tanulókerékpárok, 
gyermekszék, étkezőasztal) történtek. 

VI. Maradvány alakulása 

Az intézmény 2014. évben keletkezett maradványa 4 E Ft, mely a dologi kiadásoknál feladattal terhelt 
maradványként jelentkezik. 

VII. Csárdaszállási óvodai telephely működése 

A csárdaszállási telephelyen 2014. évben, úgy a 8/12, mint a 4/12 időszakban 13 fő volt az óvodai 
gyermeklétszám, melynek felügyeletét és oktatását egy óvodapedagógus biztosította. A személyi 
juttatás és a hozzá kapcsolódó járulék a módosított előirányzatnak megfelelően alakult, bérre 2.803 E 
Ft került felhasználásra, járulékokra 757 E Ft. A dologi kiadások tekintetében az eredeti 
előirányzathoz képest jóval kevesebb volt a teljesítés, így a módosított előirányzat csökkentésre került. 
A csárdaszállási Önkormányzatnak a dologi kiadásokhoz 284 E Ft kiegészítő önkormányzati 
támogatást kellett biztosítania. A dologi kiadások az étkeztetés kivételével 1.012 E Ft összegben 
teljesültek. Az óvodai étkeztetés bevételi és kiadási tételei külön kormányzati funkciókódon kerültek 
lekönyvelésre. A Csárdaszállási óvodai telephely a Mezőberényi Tópart Vendéglővel kötött 
megállapodás alapján biztosította az óvodások étkeztetését. 2014. évben kiadásként jelentkezett a 
vásárolt élelmezés 1.224 E Ft összegben. Bevételként 207 E Ft intézményi térítési díj befizetés történt, 
továbbá 700 E Ft állami támogatás bevétel keletkezett. Az étkezés fennmaradó részének 
finanszírozására 2014. évben a csárdaszállási önkormányzatnak 317 E Ft kiegészítő támogatást kellett 
biztosítania.  

Gyomaendrőd, 2015. április 13. 

    Szilágyiné Bácsi Gabriella  
     osztályvezető 



7. melléklet

megnevezés állami támogatás

Egyéb állami 
tám. - 

kompenzáció, 
egyéb maradvány saját bevétel átvett pe. Bevételek össz. 2013.műk.kiad Műk.hiány"-"

Kötelező feladatok
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása
Gye-Cssz-Hunya Kistérségi Óvoda óvodai feladatellátás 106 629 524 2 948 607 108 710 111 446 -2 736

Gyomaendrőd önkormányzati kiegészítő támogatása 2 139
Csárdaszállás önkormányzati kiegészítő támogatása 601

Térségi Szociális Gondozási Központ

Kötelező feladatok 144 484 15 096 0 56 856 8 735 225 171 246 180 -21 009
Alapellátás (nappali ellátás, szociális étkezés, 
házisegítségnyújtás, tanyagondnoki szolgáltatás) 87 884 11 839 34 171 8 735 142 629 144 968 -2 339
Gyerekélelmezés 56 600 3 257 22 685 82 542 101 212 -18 670

Nem kötelező feladatok 176 549 16 399 3 663 167 362 20 413 384 386 381 044 3 342
Időskorúak tartós bentlakásos ellátása és átmeneti ellátás 168 255 16 000 3 663 135 979 323 897 322 281 1 616
Támogató Szolgálat 8 294 399 1 127 9 820 12 196 -2 376
Szabad kapacitás terhére végzett étkeztetés 0 0 30 235 30 235 25 450 4 785
Egyéb közfoglalkoztatás 0 0 21 20 413 20 434 21 117 -683

adatok ezer forintban

Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás 2014. évi feladatfinanszírozás
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5. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS

A Képviselő-testület
2015. május 28-i ülésére 

Tárgy:  Beszámoló a Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évi munkájáról

Készítette:  Enyedi László, Keresztesné Jáksó Éva, Megyeri László, Pardi László, Petényi Roland,
Szilágyiné Bácsi Gabriella, Szopkó Rudolfné

Előterjesztő:  Megyeri László

Tisztelt Képviselő-testület!

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 81. § (1) bekezdés f) pontjában előírt
feladatkör szerint a jegyző évente beszámol a képviselő-testületnek a hivatal tevékenységéről. A Gyomaendrődi
Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évi tevékenységről szóló beszámolóját mellékelten beterjesztem.
 

Döntési javaslat 

"Beszámoló a Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évi munkájáról"

Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: szervezeti, személyi ügyek
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.

Hunya Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évi
munkájáról készült beszámolót elfogadja

Határidők, felelősök:

Határidő: azonnal



1. oldal 
 

A GYOMAENDRŐDI KÖZÖS ÖNKOR‐

MÁNYZATI HIVATAL BESZÁMOLÓJA A 

2014. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL 

 

VEZETŐI  ÖSSZEFOGLALÓ 

 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 81. § (1) bekezdés f) 
pontjában előírt feladatkör szerint a jegyző évente beszámol a képviselő‐testületnek a hiva‐
tal tevékenységéről. A Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) 
2013. évi tevékenységről szóló beszámolóját a Képviselő‐testületek legutóbb a 2014. március 
ülésükön vették tárgysorozatukba. 

 

A  HIVATAL  2014.  ÉVI  TEVÉKENYSÉGE  A  KÖVETKEZŐKBEN  FOGLALHATÓ  ÖSSZE: 

 

A Hivatal adózási feladatokat ellátó belső szervezeti egységének feladatköre 2014‐ben nem 
változott. Feladatait változatlan állandó dolgozói  létszám mellett  látta el,  személyi állomá‐
nyában egy ügyintéző változására került sor. Négy hónapon keresztül, időszakosan ‐ határo‐
zott  idejű közszolgálati munkaviszony keretében – két fő adóellenőr került foglalkoztatásra. 
A  változatlan  feladatkör  azonban  továbbra  is nagy mennyiségű,  aprólékos munkát  rótt  az 
osztály dolgozói  számára. 2014‐ben, ezen  feladatok elvégzése mellett, a munka minőségé‐
nek, a jogszabályoknak minél jobb megfelelőségének a javítása volt az egyik fő cél, mely egy‐
úttal a Kormányhivatal ellenőrzése során feltárt hiányosságok kijavítását is magába foglalta. 
Az adómértékek növelése helyett, mivel azok már  túl nagy  terhet  jelentenének az adózók 
számára, meg kellett keresni azokat a lehetőségeket, melyekkel az adóbevételek növelhető‐
ek lennének. Ennek keretében került sor a két, főállásban adóellenőrként dolgozó ügyintéző 
alkalmazására,  valamint  egyes  adónemeknél  történő  ellenőrzési  eljárások  elvégzésére.  Az 
eredmények a jövőre nézve irányadóak lehetnek mind a további ellenőrzések lefolytatására, 
mind a behajtási tevékenység eredményességének fokozására. 

A pénzügyi feladatokat ellátó szervezeti egység a Hivatal gazdasági szervezetének, vezetője 
pedig a gazdasági vezetőjének a feladatait látja el.  

Feladata a  települési önkormányzatok, az önkormányzati  társulás, a Hivatal és a gazdasági 
szervezettel nem rendelkező intézmények, valamint a nemzetiségi önkormányzatok pénzügyi 
és költségvetési feladatainak végrehajtása.  



2. oldal 
 

A pénzügyi terület munkaterhelését nagymértékben befolyásolta, hogy 2014. január 1.‐től az 
államháztartás számviteli rendszere a korábbiakhoz képest alapvetően megváltozott, egysé‐
ges  számviteli  szabályok kerültek kidolgozásra az államháztartás egészére. Az új  számviteli 
szabályok bevezetése jelentős többlet terhet jelentett a pénzügyi osztály számára, az eddigi‐
ektől eltérő, egészen más könyvvezetési szemlélet kialakítása vált szükségessé. Az új számvi‐
teli alapelvek alapján ki kellett alakítani az önkormányzat számviteli politikáját, módosítani 
kellett a szabályzatokat, el kellett készíteni az új számlarendet és ki kellett alakítani a POLISZ 
könyvelési rendszerben a költségvetési és pénzügyi számvitel főkönyvi könyvelési rendjét.  

A megnövekedett  feladatokra  tekintettel  2014.  augusztus  közepétől  1  fő  létszámbővítést 
hagyott  jóvá a Képviselő‐testület. A  jogszabályi változásból, vezetői döntésből adódó meg‐
növekedett feladat és adatszolgáltatási kötelezettség, továbbá a könyvelési feladatok szakte‐
rületét ellátó munkatárs  távozása,  valamint a pénzügyi  feladatok  végrehajtásában  irányító 
szerepet betöltő kolléga tartós betegsége indokolta a pénzügyi területen az 1 fő létszámbőví‐
tést. 

Gyomaendrőd Város Önkormányzatának 2014. évi gazdálkodására – ez elmúlt évekhez ha‐
sonlóan  –  a  stabilitás  volt  jellemző.  Finanszírozási  és  likviditási  problémák  sem  az  önkor‐
mányzatnál, sem az  intézményeinél nem merültek fel. A stabil gazdálkodás eredményekép‐
pen a képződött maradvány összege meghaladja a 880 millió  forintot. A  feladattal  terhelt 
maradvány  részét  képezi  az  a  450 millió  forint  összegű megtakarítás, mely  lekötött  betét 
formájában áll az önkormányzat rendelkezésére. Ezen összeg 2015. évi fejlesztési kiadások és 
pályázatból megvalósuló fejlesztések saját erejének forrását képezi. 

2013. évben indult és 2014. évben zárult a Magyar Állam részéről az önkormányzati adósság‐
rendezés. Ennek keretei között az Állam első körben az önkormányzat 2012. december 31‐én 
fennálló adósságállományának 65%‐át vállalta át, majd 2014.  február 28. napjával megtör‐
tént  a  teljes  körű  adósságátvállalás.  Ezen  időponttól Gyomaendrőd Város Önkormányzata 
adóssággal nem rendelkezik. 

Az elmúlt évben a város, elsősorban pályázati támogatás bevonásával, 117 millió  forint ér‐
tékben valósított meg felújítást és 726 millió forint értékben beruházást. 

2014‐ben a projektmenedzseri iroda által is gondozott pályázatok között voltak sikeresek, és 
kevésbé sikeresek  is. A projektek benyújtásán kívül több pályázat menedzselése  is történik, 
melyek közül kiemelnénk a „Lélekkel a Körösök mentén” és a Gyomaendrőd szennyvíztisztító 
telep korszerűsítése projekteket. A Turisztikai fejlesztések a vallás és a Körös ökológiája tük‐
rében című projekt keretében három területen, a vallási turizmus, ökoturisztikai célú fejlesz‐
tések, és történelmi és kulturális örökséghez kapcsolódóan valósul meg fejlesztés.  

A Gyomaendrőd szennyvíztisztító telep korszerűsítése projekt keretében megvalósul a tisztí‐
tó mű korszerűsítése, a keletkező szennyvíziszap kezelési technológia megújítása, valamit 48 
ponton a  csatornahálózat  rekonstrukciója. A beruházást követően a  szennyvíztisztító  telep 
kapacitása 1850 m3/nap. E mellett a szennyvíztisztító telepnek teljesítenie kell, hogy az előírt 
határértékek  betartásával,  szennyvízbírságok  nélkül  jobb  energiafelhasználással  üzemelje‐
nek,  és  a  szennyvíz  befogadója  a Hármas‐Körös,  a  fejlesztés  befejezését  követően  kisebb 
szennyvízterhelést kapjon. A csatornahálózaton elvégzett  javításokkal, rekonstrukciós mun‐
kákkal az  idegenvíz mennyiségének  jelentős csökkentése az elvárás, valamint a  lakosság el‐
lenőrzésével el kell érni, hogy a szennyvízcsatorna hálózatba csapadékvíz bevezetés történ‐
jen. 



3. oldal 
 

 

A városüzemeltetési szakterület szervezeti egységének  feladatok köre  jelentősen nem vál‐
tozott az előző évekhez képest. 2014‐ben létszámában jelentős változás nem történt, az ügy‐
félszolgálati feladatokat ellátó ügyintéző feladatköre csökkent az ügyfélszolgálati feladatellá‐
tással.  

Az elmúlt évben a nagyszámú közfoglalkoztatottnak köszönhetően több olyan terület is ren‐
dezésre került mely kapacitás hiányában a korábbi években elhanyagolódott, leromlott. Ilye‐
nek a belterületi holtágak környezete, a parkfenntartási hulladékok kezelőterülete is. 

A város földrajzi adottságai miatt  igen jelentős feladat a bel‐ és külterületi belvízfenyegetés 
kezelése,  azonban  a  korábbi  években megvalósult  belvízberuházásoknak  és  a  közmunka 
program által  folyamatosan végzett  csapadékcsatorna karbantartási munkáknak köszönhe‐
tően jelentősebb beavatkozásra nem volt szükség a tavaszi és őszi csapadékos időszak alatt. 
Ugyanakkor meg  kell  említeni,  hogy  néhány  kivételtől  eltekintve  a  csatorna  karbantartási 
munkálatok csak belterületre koncentrálódnak, így a szántóföldi vízelvezetésben több helyen 
probléma van melyek megoldása egyre sürgetőbb. 

Összességében elmondható, hogy a városüzemeltetési feladatok ellátásához néhány kivétel‐
től eltekintve  (pl. útőr) a személyi  feltételek biztosítottak. A közmunka vezetéssel meglévő 
szoros együttműködésnek köszönhetően több olyan probléma is megoldása sikerült, melye‐
kért korábban jelentősebb összeget kellett kiadni. 

A közigazgatási szakterületet ellátó belső szervezeti egység   szerteágazó feladatot  lát el. A 
hatósági feladatok ügyintézése, az intézmény irányítással, közművelődéssel, sporttal kapcso‐
latos önkormányzati döntés előkészítés mellett éppúgy feladata a hivatal mindennapi ügyvi‐
teli működésének segítése  is. A sokrétű feladat‐ellátás mellett az osztály belső egységei he‐
lyileg  is elszeparáltan működnek, de ez azonban nem zavarja az osztály munkáját, hiszen a 
különböző feladatok elkülönülnek egymástól.  

Az osztály által ellátott számos  feladat  feltétel rendszere változott meg az elmúlt évben az 
anyagi  jogszabályok módosításával,  vagy új elektronikus program,  rendszer bevezetésével. 
Az elmúlt évekre visszatekintve leszögezhetjük, hogy átalakul a közigazgatási feladat‐ellátás, 
erősödő  tendencia, hogy egy‐egy ügyintéző  több munkaterületet  lát el, mely munkavégzés 
szélesebb  látókört  igényel, míg a folyamatosan változó  jogszabályi környezet miatt fontos a 
megújulni tudás is.   

Az osztály csökkenő  létszámmal és számos személyi változás mellett törekedett a feladatok 
folyamatos és hatékony ellátására. Az élet hozta személyi változások mellett a feladatok át‐
szervezésének  fő  célja  az  volt,  hogy  feladataikat  a  folyamatosan  változó  környezetben  az 
eljárási és anyagi jogszabályoknak megfelelően lássák el. 

A Hivatalt alapító községi önkormányzatok közigazgatási  területén állandó hivatali kiren‐
deltségek működnek. Az Mötv. 85 §  (9) bekezdése  szerint a közös önkormányzati hivatalt 
fenntartó önkormányzatok képviselő‐testületei megállapodhatnak abban, hogy a nem hiva‐
tali székhely településeken az ügyfélfogadás a közös önkormányzati hivatal által létrehozott, 
állandó  vagy  ideiglenes  jelleggel működő  kirendeltség  vagy ügyfélszolgálati megbízott  sze‐
mélyén keresztül, informatikai hálózat alkalmazásával történjen. 

Annak ellenére, hogy az ügyintézéshez rendelkezésre áll az  informatikai hálózat és központi 
szoftver ellátottság  is, a  községi önkormányzatok  többlet anyagiakat  is  felvállaltak, hogy a 
lakossági  kapcsolatok,  a  helyben  ellátott  személyes  ügyintézés  érdekében  legalább  3  köz‐
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tisztviselő álljon a lakosság rendelkezésére. Ez a létszám a munkateher optimálisabb elosztá‐
sa mellett  indokolt a folyamatos ügyfélszolgálat biztosítása és a helyettesítések megszerve‐
zése miatt is. 

A Hivatal Csárdaszállási Kirendeltsége a 2014‐ben feladatát változatlan létszámmal látta el. A 
hivatal dolgozói  létszám 3  fő,  1  fő ügykezelői 2  fő ügyintézői munkakört  lát el. Az önkor‐
mányzati  létszám 1 fő polgármester, 4 fő képviselő, 2 fő közalkalmazott, valamint a közfog‐
lalkoztatási létszám kb. éves szinten 30 fő.  Az önkormányzat működteti a mezőőri szolgála‐
tot, a  falugondnoki szolgálatot 1‐1  fő munkavégzésével. A szolgálatok működéséhez az ön‐
kormányzat állami támogatást igényel. A településen mozgó könyvtár működik, 1 fő közfog‐
lalkoztatott vezetésével.  

A Hivatal Hunyai Kirendeltségének  feladatköre 2014. évben nem változott,  feladatát válto‐
zatlan  létszámmal  látta el. A Hivatal dolgozói  létszáma 3 fő, mindhárman ügyintéző munka‐
kört látnak el.  A személyi állományban év közben egy változására került sor. 

Az önkormányzati  létszám 1  fő tiszteletdíjas polgármester, 4  fő képviselő, 5  fő közalkalma‐
zott, valamint a közfoglalkoztatási létszám, ami éves szinten 30 fő körül mozog.  

Az önkormányzat üzemelteti a konyhát, a háziorvosi  szolgálatot, a  fogorvosi  szolgálatot. A 
gyermekorvosi  ellátást  1  fő  gyermekorvossal  kötött megállapodással  biztosítja,  a  védőnői 
ellátást pedig Kamut község önkormányzatával  társulás  formájában működteti. A  települé‐
sen mozgó könyvtár működik. 

Mint általában a Hivatal egészére a kirendeltségek dolgozóira is többlet terhet rótt a felada‐
tok mennyiségének  folyamatos  növekedése,  az  igazgatási  tevékenységnek  a  folyamatosan 
változó jogszabályi környezethez igazítása. 

 

Az elmúlt év tevékenységét a képviselő‐testületek, azok bizottságai, társulása és a nemzeti‐
ségi önkormányzatok  folyamatos  és  zavartalan működésének  kiszolgálása,  a hatósági és  a 
fentiekben  ismertetett  szakterületi  közigazgatási  tennivaló mellett  egy  sor  kampányszerű 
munkateher is meghatározta a Hivatal tevékenységek mértékét, illetve több diszfunkcionális 
hatás is befolyásolta annak teljesítő képességét. 

A kampányszerű munkaterhek közül ki kell emelni közjogi jelentősége miatt is az országgyű‐
lési  képviselők  választását,  az EU Parlamenti  választást és  az önkormányzati  képviselők és 
polgármesterek választását. Mi esetünkben ez utóbbi még kiegészült egy  időközi képviselő 
választás előkészítésével  is. Az önkormányzati választás eredményeként Gyomaendrődön a 
választás  utómunkáiként  a  polgármesteri  tisztség  átadásának megszervezése,  a  lemondá‐
sokból adódó választási bizottsági döntések előkészítése, és egyéb, az új önkormányzati tör‐
vényi szabályokból eredő (pl. méltatlansági és vagyonnyilatkozati) eljárások előkészítése is a 
Hivatalra hárult. 

A kampányszerű tevékenységek közé sorolhatjuk a kiemelt projektek megvalósítását is. Ezek 
közül a szennyvíztisztító beruházás és a turisztikai projekteket kell kiemelni, hisz ezek megva‐
lósítása során szinte heti rendszerességgel kellett üléseznie a projekt menedzsmentnek vagy 
a közbeszerzési bíráló és közbeszerzési bizottságnak. 

A projektek megvalósítása  folyamatában  felmerülő egyes beavatkozási pontoknál és az  in‐
tézmények működése  során  folyamatosan monitorozni kellett a gazdasági  folyamatokat  is. 
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Ezek  több  esetben megkövetelték  a  beavatkozási  döntések  előkészítését  a  további  károk 
megelőzése érdekében. Ilyen kiemelt események voltak az ügyelet átszervezése, a kistérségi 
óvoda gazdálkodási fegyelmezetlenségének kezelése, vagy az oktatási vagyon hatékony mű‐
ködtetése, a gimnázium átadása az egyház részére. 

A klasszikus  igazgatási munka körében kampányszerű  tevékenység volt az elmúlt évben az 
egységes állami címnyilvántartás  létrehozásában való közreműködés. Ennek során a  jegyzői 
címnyilvántartást kellett szinkronizálni az  ingatlan nyilvántartás és a postai címnyilvántartás 
adatbázisával. A  közel négy hónapig  tartott adattisztítási  folyamatban 10  köztisztviselőnek 
kellett a napi feladati mellett három lépcsőben több tízezer címhelyet ellenőriznie.  

A munka hatékonyságát és eredményességét befolyásoló diszfunkcionális hatások részben a 
személycserékből, az átmeneti létszámhiányból (betegség miatti kiesésből) és egyéb a mun‐
kaviszonyhoz kapcsolódó terhekből következtethetők. Ezekre rakódott még valamennyi köz‐
tisztviselő esetében a kötelező képzéseken való részvétel, a  folyamatosan megjelenő nagy‐
tömegű új  joganyag  feldolgozása, majd ebből  következően  az  igazgatási  cselekmények  fo‐
lyamatmodelljének elkészítése, a vezetők esetében ezen  túl még a belső  folyamat ellenőr‐
zésre, és a teljesítmény értékelésre rakódó adminisztrációs teher is.   

A napi munkát terhelő  folyamatos kampányfeladatok és a diszfunkcionális hatások megne‐
hezítették vagy meghiúsították a szabadságok   kiadását,  így sok esetben csökkent a Hivatal 
dolgozóinak  teherbírása  és  több  esetben  erre  volt  visszavezethető  a  tartós  kiesést  okozó 
megbetegedés is. 

A fenti negatív hatásokat az irodai infrastruktúra korszerűsítésével, a közszolgálati szabályzat 
adta  lehetőségeket  felhasználva  és  egyéb munkáltatói  gesztusokkal  kívánta mérsékelni  a 
Hivatal vezetése. A Cafeteria juttatás, a helyettesítéssel végzett többlet munka anyagi hono‐
rálása, erkölcsi elismerés (pl. jubileumi jutalmazás testület előtti ünnepélyessége), munkahe‐
lyi rendezvények (Nőnapi köszöntés, köztisztviselők napja, évzáró rendezvény) mind azt szol‐
gálták, hogy az általános közérzet, a jó munkahelyi légkör enyhítse a munkavállalókra nehe‐
zedő terheket. 

Gyomaendrőd, 2015. május 12. 

                Megyeri László s. k.  

aljegyző 

 
A részletes beszámolókat készítette: 
 
Enyedi László osztályvezető 
Keresztesné Jáksó Éva osztályvezető 
Pardi László osztályvezető 
Petényi Roland osztályvezető 
Szilágyiné Bácsi Gabriella osztályvezető 
Harmatiné Beinschródt Mária kirendeltség vezető 
Szopkó Rudolfné kirendeltség vezető 
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A HIVATAL BELSŐ SZERVEZETI EGYSÉGEI‐

NEK RÉSZLETES BESZÁMOLÓI 

ADÓ  OSZTÁLY  

 

Az Adó Osztály elsősorban a jegyző, mint I. fokú, önkormányzati adóhatóság adóügyi felada‐
ta  és  hatáskörébe  utalt  feladatokat  látja  el.  Ezen  feladatok  törvényi  szintű  szabályozáson 
alapulnak. Az önkormányzatok a  törvény adta  lehetőségek keretei között önállóan alkotják 
meg helyi adórendeleteiket, melyben szabályozzák a bevezetett adók, az adóalanyok, a nyúj‐
tott mentességek, kedvezmények körét. Gyomaendrőd Város Önkormányzata 2012.  január 
1‐i, a társtelepülések önkormányzatai pedig 2013. április 15‐i hatálybalépéssel alkották meg 
a jelenleg is hatályos, egységes szerkezetbe foglalt helyi adórendeleteiket. 

 

2014. évben a helyi adókról szóló rendelet Gyomaendrőd esetében nem lett módosítva, sem 
új adó nem került bevezetésre, sem adómérték változtatásra nem került sor. A társtelepülé‐
sek esetében 2014.  január 1‐i hatálybalépéssel  adómérték  változtatásra  került  sor, Hunya 
Község a helyi iparűzési adó, Csárdaszállás Község pedig a magánszemélyek kommunális adó‐
jának mértékét változtatta meg. Új helyi adó a községek esetében sem került bevezetésre. 
Így a helyi adók közül Gyomaendrődön  továbbra  is az építményadó, a  telekadó, a magán‐
személyek  kommunális  adója,  a  tartózkodási  idő utáni  idegenforgalmi  adó  és  az  iparűzési 
adó, Csárdaszálláson az építményadó, a magánszemélyek kommunális adója és az  iparűzési 
adó, Hunyán  a magánszemélyek  kommunális  adója  és  az  iparűzési  adó  bevétele  képezi  a 
helyi adóbevételek rendszerét. Ezeken kívül mindhárom önkormányzat esetében átengedett 
bevételt képez a termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó, és a gépjárműadó, mely 
utóbbi adóbevételből 2013.január 1‐től már csak 40 % illeti meg az önkormányzatokat, 60 % 
az állam bevételét képezi. További feladat, bevételi forrás az úgynevezett egyéb, adók mód‐
jára behajtandó köztartozások, illetve Gyomaendrőd esetében a talajterhelési díj beszedése. 

   

Szervezeti változás az osztályon belül 2014. évben nem volt. Továbbra is két szervezeti egy‐
ség  látja el az osztály  feladatait. Az egyik egység végzi a helyi adók kivetésével,  törlésével, 
módosításával, ellenőrzésével kapcsolatos hatósági feladatokat, eljár a méltányossági, fizeté‐
si könnyítési kérelmek ügyében, ellátja az adóosztály egész éves pénzforgalmának könyvelé‐
sét, elvégzi a zárási‐, pénzforgalmi adatszolgáltatási feladatokat. A behajtási csoport feladata 
a  helyi  adóhátralékok behajtása mellett,  az  egyéb  hátralékos,  önkormányzat  felé  fennálló 
tartozások (hitelek, közmű hozzájárulási díjak stb.) behajtása, végrehajtása is.   

 

Az Adó Osztály  látja el Gyomaendrőd és Csárdaszállás esetében a mezőőri hozzájárulással 
kapcsolatos feladatokat is.  
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2014‐ben először került sor ‐ határozott idejű közszolgálati munkaviszony keretében – adóel‐
lenőrök foglalkoztatására. Feladatuk az idegenforgalmi adó bejelentésével, bevallásával kap‐
csolatos helyszíni ellenőrzés volt májustól augusztus végéig. Munkájuk eredményeképp nö‐
vekedett a bevallott adóköteles  vendégéjszakák  száma, növekedett az  idegenforgalmi adó 
bevétele.  A  pozitív  tapasztalatokat  figyelembe  véve,  foglalkoztatásuk  az  elkövetkezendő 
években is célszerű, még tovább bővítve az ellenőrzendő területeket is. 

 

Személyi állomány: 

   

2014. évben az osztály állandó létszáma nem változott, Gyomaendrődön feladatait 1 fő osz‐
tályvezető  irányítása mellett 5 fő ügyintézővel  látta el. A társtelepüléseken 1‐1 fő  látta el a 
helyi adózással  kapcsolatos  feladatokat, egyéb önkormányzati  feladatai mellett. Az ügyfél‐
szolgálaton a Hatósági Osztály keretén belül 1 fő látja el az ügyfelek kiszolgálását helyi adó‐
ügyekben. Az  idegenforgalmi adó ellenőrzését májustól augusztusig két  fő adóellenőr  látta 
el.  

 

Az  ügyintézők,  a  saját munkaterületükön,  a  hivatal  SZMSZ‐ében meghatározottak  szerint 
kiadmányozási  joggal  rendelkeznek. Méltányossági  ügyek  esetében  (részletfizetés  engedé‐
lyezése, adómérséklés, adóelengedés) a jegyző rendelkezik kiadmányozási joggal. 

 

Adóalanyok és adótárgyak számának alakulása: 

 

Az adózók évente kétszer értesítést kapnak a helyi adószámlájuk állásáról, az esedékes fize‐
tési kötelezettségük teljesítéséről. Ez alapján 2014. évben az adózók átlagos  létszáma Gyo‐
maendrődön mintegy 10.000 fő, Csárdaszálláson 500 fő, Hunyán 700 fő. 

 

Az egyes adónemeknél az alábbiak szerint alakult az adózók száma: 

 

Adónem 
Adóalanyok száma adónemenként, fő 

Gyomaendrőd  Csárdaszállás  Hunya 

Építményadó  1.257 103 ‐‐‐‐‐‐ 

Telekadó  428 ‐‐‐‐‐‐  ‐‐‐‐‐‐ 

Kommunális adó  6.149 222 431

Idegenforgalmi adó  87 ‐‐‐‐‐‐  ‐‐‐‐‐‐ 

Iparűzési adó  1.534 104 200

Gépjárműadó  3.603 144 223

Talajterhelési díj  84 ‐‐‐‐‐‐  ‐‐‐‐‐‐ 
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Behajtásra átadott ügyek     

Egyéb bevételek  311 1 0

Idegen bevételek  501 1 20

   

Az adótárgyak számának alakulása: 

 

Adónem 
Adótárgyak száma adónemenként, db 

Gyomaendrőd  Csárdaszállás  Hunya 

Építményadó  1.479 114 ‐‐‐‐‐‐ 

Telekadó  500 ‐‐‐‐‐‐  ‐‐‐‐‐‐ 

Kommunális adó  6.613 212 452

Gépjárműadó  4.976 218 381

 

A 2014. évi adóbevételekről, a hátralékok alakulásáról és a behajtási tevékenységről a 2014. 
évről szóló zárszámadási beszámolókban kerültek tájékoztatásra a T. Képviselő‐testületek.  

 

E‐ügyintézés: 

Hivatalunk az ügyfelek helyi adózással kapcsolatos ügyintézési igényeit 2014. évben továbbra 
is megpróbálta a legnagyobb mértékben kiszolgálni. Ennek érdekében az adóbevallási, adat‐
szolgáltatási és adatigénylési kérelmek már nem csak papír alapon nyújthatóak be, hanem 
elektronikus úton, ügyfélkapun keresztül  is. Önkormányzatainknál az e‐ügyintézés elsőként 
az  adózással  kapcsolatos  ügyekben  valósult meg.  Ez  nem  csak  az  ügyfelek  részéről  jelent 
könnyebbséget, hanem az osztály feladatainak ellátásában is, mivel így már egy ellenőrzött, 
összefüggéseiben vizsgált adóbevallás, kérelem stb. kerül az ügyintéző elé. Minden adónem‐
ben lehetőség van a bevallás benyújtására elektronikus úton is. Ez a bevallás nyomtatványok 
folyamatos  karbantartását  igényli, melyek  az önkormányzatok honlapjain elérhetők,  innen 
letölthetők. Ügyfeleink egyre nagyobb számban élnek ezzel a lehetőséggel. 

 

Az ügyfélkapun keresztül beérkezett bevallások, egyéb dokumentumok számának az alakulá‐
sa: 

 

Irat fajtája  2013.  2014. 

Építményadó bevallás  2  3

Magánszemélyek kommunális adója bevallás  1  1

Idegenforgalmi adóbevallás  136  223
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Iparűzési adóbevallás  830  843

Iparűzési adó előleg‐kiegészítésének bevallása  28  32

Változás bejelentés, bejelentkezés nyomtatvány  71  76

Adóigazolás kérelem  28  12

Összesen:  1.096  1.190

 

Mezőőri járulékkal kapcsolatos feladatok: 

A mezei  őrszolgálat működési  költségeihez  történő  hozzájárulás  céljából  Csárdaszállás  és 
Gyomaendrőd településeken került bevezetésre a mezőőri járulék. A használói és a tulajdoni 
változások átvezetése 2014‐ben  is nagy mennyiségű  feladatot  jelentett az osztály dolgozói 
számára. A nyilvántartott mintegy 13 ezer darab földrészlet esetében mintegy ezer esetben 
került sor a változások átvezetésére a nyilvántartáson. A fizetési kötelezettségről a kötelezet‐
tek határozattal kerültek értesítésre. Ez Gyomaendrőd esetében 5.000, Csárdaszállás eseté‐
ben 180 ügyfelet érintett.  

 

KÖZIGAZGATÁSI  OSZTÁLY  

 

A Közigazgatási Osztály a Hatósági és a Humánpolitikai Osztálynál ‐ a 2013. január 1. napjá‐
val bekövetkező hatásköri változásokat követően ‐ jegyzői hatáskörben maradt hatósági fel‐
adatok ellátására létrejött szervezeti egység.  

A hatósági feladatok mellett az osztály feladatkörébe integrálódott az oktatással kapcsolatos 
intézményirányítás,  közművelődési  valamint  sport  és  civil  szervezetekkel  kapcsolatos  fel‐
adat‐ellátás, a szociális és egészségügyi intézményfenntartói feladatok ellátása is, továbbá a 
személyzeti ügyek intézése is. 

Az osztály feladata továbbá az Integrált Ügyfélszolgálat működtetése, azonban ezt az Adó és 
Városüzemeltetési Osztály folyamatos segítsége nélkül nem tudnánk biztosítani. Az Integrált 
Ügyfélszolgálat nemcsak az ügyfeleknek  teremtett új helyzetet, de magával hozta a hivatal 
másfajta működését is, az osztályok közötti sokkal szorosabb együttműködést is. 

Az osztály feladatához tartozik még a Portaszolgálat és az Iktatóiroda működtetése is. 

 

Látható, hogy az osztály feladat‐ellátása igen sokrétű, az általunk ellátott feladatokat három 
nagy csoportba sorolhatjuk: 

- hatósági feladatok ellátása – közvetlenül a város lakosságának kiszolgálása, 

- intézményirányítási feladatok ellátása, önkormányzati előterjesztések előkészítése – képvise‐
lő‐testület munkájának segítése,  

- a  hivatal működését  segítő  feladatok  ellátásával  (iktató  iroda,  portaszolgálat,  személyzeti 
ügyek) az osztály hozzájárul a hivatal gördülékeny működéséhez 
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Az osztály létszámának alakulása 

2014. január 1. napján az osztályhoz 1 fő fizikai dolgozó (portaszolgálat), 2 fő ügykezelő (ikta‐
tó iroda), 13 fő ügyintéző (osztályvezetővel együtt), összesen 16 fő tartozott.  

Az elmúlt év során a többnyire városüzemeltetési  feladatokat ellátó, ügyfélszolgálaton dol‐
gozó ügyintéző átkerült a Városüzemeltetési Osztályhoz. Az osztály feladata maradt a város‐
üzemeltetési hatósági ügyekben az ügyfelek tájékoztatása, a kérelemnyomtatványok átadá‐
sa‐átvétele. Az ügyek feldolgozása a Városüzemeltetési Osztályhoz átkerült ügyintéző felada‐
ta maradt.  

2014‐ben 3 ügyintézői álláshelyen volt létszámmozgás: 

‐  a  kereskedelmi  igazgatás  területén  dolgozó  ügyintéző  átkerült  az Adó  osztályra,  helyére 
gyes‐ről visszatérő kolléganő került, 

‐  személyzeti ügyintéző nyugdíjba vonult, helyére  szintén gyes‐ről visszatérő kolléganő ke‐
rült, 

‐ oktatási előadó személye az elmúlt évben kétszer is változott, a határozott idejű szerződés‐
sel foglalkoztatott ügyintéző helyére szintén gyesről visszatérő kolléganő került, majd az év 
második felében a hivatalon belüli átcsoportosítás révén cserélt helyet két kolléganőnk. 

A  hivatalon  belüli  átcsoportosításokat  követően  osztályunk  létszáma  2014.  december  31. 
napján 15 fő, összetétele: 1 fő fizikai dolgozó (portaszolgálat), 2 fő ügykezelő (iktató  iroda), 
12 fő ügyintéző (osztályvezetővel együtt). 

 

Az osztály  folyamatos és szabályszerű működését nem segítették a  létszám‐mozgások, me‐
lyek hatását felerősíti az állandó változásban lévő jogszabályi környezet. 

Mindezek ellenére azt elmondhatjuk, hogy mind a személyi átszervezések, mind a feladatok 
átcsoportosítása azt szolgálták az elmúlt évben  is, hogy a  feladatokat  jogszabályszerűen az 
ügyintézési határidőket betartva lássuk el. 

 

Ügyfélszolgálat működése: 

Az  Integrált ügyfélszolgálaton két állandó ügyfélszolgálatos kolléganő  látta el a  szociális és 
városüzemeltetési  hatósági  feladatokat.  Szeptemberben  azonban  rotációt  alakítottunk  ki. 
Mind az állandó ügyfélszolgálatot, mind a nagyobb arányban háttér munkát végző ügyinté‐
zők igényelték a változást, mely a munkakörök módosítását, a feladatok újraosztását, átszer‐
vezését jelentette. Az Integrált Ügyfélszolgálaton 1 fő  látja el a helyi adóval kapcsolatos ha‐
tósági ügyintézést. Az ő helyettesítését az Adó osztályon dolgozó kollégák látják el. 

Az Integrált Ügyfélszolgálaton kapott helyett a közfoglalkoztatással kapcsolatos ügyintézés is. 
Az építéshatóság 2 fővel, az anyakönyvi  igazgatás (hagyatéki ügyintézés  is), a földkifüggesz‐
tés, hirdetmények kifüggesztésével kapcsolatos feladatok ellátása szintén 2 fővel működött 
2014‐ben. 

 

2013. január 1‐jétől Gyomaendrődi Közös Önkormányzat Jegyzője, mint első fokú épí‐
tésügyi hatóság Gyomaendrőd, Dévaványa, Hunya, Csárdaszállás és Ecsegfalva  települése‐
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ken rendelkezik illetékességgel, mivel az építésügyi hatáskör a települési önkormányzatoktól 
a járásszékhely önkormányzat szintjére került. 

Ezen a területen 2013 volt a változások éve, ekkor változtak meg az anyagi jogszabályok, be‐
vezetésre került az ÉTDR, az e‐építési napló. 2014‐ben a  jogszabályi környezetben nagyobb 
változás  nem  történt,  kihívást  jelentett  az  építéshatóságon  dolgozó  ügyintézők  számára  a 
már bevezetett ÉTDR folyamatos használata, a rendszer túlterheltsége okán.  

Az anyakönyvi igazgatás területén 2014. július 1. napján került bevezetésre az elekt‐
ronikus anyakönyvi rendszer. A rendszer indulása elég sok problémával járt, azonban ezek a 
problémák 1‐2 hónap alatt megszűntek, mára már jóval egyszerűbb eljárást biztosít az anya‐
könyvvezetők számára az elektronikus rendszer. Azzal együtt  is, hogy a rendszer működése 
adatok nélkül indult el, az adatokat a konkrét ügyek intézésekor folyamatosan kell feltölteni 
a rendszerbe. 

2  fő ügyintéző  látja  el  az  anyakönyvi  igazgatást  (hagyatéki ügyintézést  is  ideértve)  csatolt 
munkakörben, munkakörükhöz tartozik az egyéb hirdetmények kifüggesztése, föld kifüggesz‐
tés, talált tárgyakkal kapcsolatos ügyintézés. 

2013. december 15‐től hatalmas változás történt a földkifüggesztéssel kapcsolatos szabályo‐
zásban. A változások  időben eltérően érintették mind a termőföldek haszonbérbeadásával, 
mind az eladásával kapcsolatos jogügyletek kifüggesztésével kapcsolatos eljárási rendet. Sza‐
kaszosan  lép hatályba a 2013. évi CXXII. törvény, a 474/2013. kormányrendelet, a 2013. évi 
CCXII törvény. Hatályát veszti a 16/2002. (II. 18.) Korm. rendelet és a 1994. évi LV. törvény. 
Az  új  szabályozás  teljes  terjedelmével  2014. május  1.  napjával  lépett  életbe. Az  átmeneti 
időszakban a hatályba lépések követése és gyakorlati alkalmazása igen nagy kihívást jelentett 
mind a  lakosság, mind  az ügyintéző  számára. Az átmeneti  időszakot  követően  kialakult az 
eljárásrend, melynek köszönhetően az ügyek intézése gördülékennyé vált. 

  A szociális  igazgatás területén 2014. évben nem történt érdemi jogszabályi változás, 
mind a jegyzői, mind a képviselő‐testületi hatáskörben lévő természetbeni és pénzbeli ellátá‐
sokhoz való hozzájutást folyamatosan biztosította önkormányzatunk. A szociális és gyermek‐
védelmi pénzbeli és természetbeni ellátások iránti kérelmek elbírálásával 4 fő ügyintéző fog‐
lalkozik. Két fő állandó ügyfélszolgálati munkatársként csatolt munkakörben látja el a felada‐
tot. Két fő mentesült az ügyfélfogadás alól, ők ketten végzik a nagy ügyfél és ügyiratforgalmú 
támogatások feldolgozását: 

‐ rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény kb. 600 fős ügyfélkör 

‐ lakásfenntartási támogatás kb. 800 fős ügyfélkör 

‐ aktív korúak ellátása kb. 700 fős ügyfélkör. 

Az ügyfélszolgálat működésékor már jeleztem, hogy 2014. szeptemberétől már nemcsak két 
fő  látta el az ügyfélszolgálatot, hanem mind a négyen  rotációban  vettek  részt az ügyfelek 
kiszolgálásában. 

Elmondható, hogy egyre több család szorul rá az önkormányzat eseti támogatására, szociális 
és anyagi körülményeik nem javulnak, illetve ezt a helyzetet tovább rontja az, hogy az egyes 
ellátások  jogosultsági feltételei folyamatosan szigorodnak, az állam által biztosított szociális 
ellátásokból egyre többen esnek ki, így megnövekedik az Önkormányzat szerepvállalása szo‐
ciális területen. 
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Kereskedelmi igazgatás területén 2009 óta nem volt érdemi jogszabályváltozás. Ezen a terü‐
leten új üzlet nyitása sajnos nem  jellemző, a meglévő üzletek módosítása fordul elő,  illetve 
üzemeltető váltás. 

A kereskedelmi igazgatás feladatait egy fő ügyfélszolgálati munkatárs látja el, továbbá csatolt 
munkakörben ellátja a birtokvédelemmel kapcsolatos jegyzői feladatokat. 

 

Intézményirányítással kapcsolatos feladatok A feladatot 1 fő ügyintéző látja el. 

Az oktatási feladatok (fenntartói irányítás) közül az óvodákkal kapcsolatos feladatok marad‐
tak önkormányzatunknál 2013.  január 1. napját követően. A köznevelési  intézmények fenn‐
tartását és  az  ahhoz  kapcsolódó  feladatok ellátását  az  állami  intézményfenntartó  központ 
helyi tankerülete biztosítja.  

Az Iroda feladata közé tartozik  

‐ a nemzeti köznevelésről  szóló 2011. évi CXC.  törvényből adódó önkormányzati  feladatok 
ellátása, 

‐  a Képviselő‐testület  által  fenntartott  intézmények  alapító okiratának  felülvizsgálata, nyil‐
vántartása 

‐  a  Gyomaendrőd‐Csárdaszállás‐Hunya  Kistérségi  Óvoda  és  a  Térségi  Szociális  Gondozási 
Központ fenntartásával kapcsolatos döntések: közös társulási ülések előkészítése, lezárása 

‐  a  kitűnő  tanulók  jutalmazásnak megszervezése,  Jó  tanuló,  Jó  sportoló  díj  odaítélésének 
megszervezése 

‐ közművelődési  intézményekkel kapcsolattartás, beszámolók testülete elé terjesztése, mű‐
ködésükkel kapcsolatos testületi döntések előkészítése 

‐ városi rendezvények szervezésében való közreműködés 

‐ Békés Megyéért Díj, Gyomaendrőd Díszpolgára, valamint a Gyomaendrődért emlékplakett 
adományozásával kapcsolatos szervezési feladatok, Gyomaendrőd Város Önkormányzatának 
elismerő oklevelének adományozásával kapcsolatos szervezési feladatok 

‐ civil szervezetekkel kapcsolatos feladatok 

‐ sporttal kapcsolatos feladatok, sportszervezetekkel való kapcsolattartás 

 

A személyzeti ügyek intézését 1 fő látja el, a feladat‐ellátása közvetlen jegyzői, polgármesteri 
irányítás alatt történik. 

 

2013.  január 1. napjával a közös önkormányzati hivatal megalakulásával új helyzet állt elő, 
hiszen a kirendeltségeken dolgozó munkatársakkal  is ki kellett alakítani az együttműködést. 
Minden ügyintézőnek a saját területén együtt kell dolgoznia a kirendeltségen dolgozókkal, ki 
kellett  alakítani  azt  hatékony  együttműködést,  ami  lehetővé  teszi  a  feladatok  folyamatos 
jogszabályok szerinti ellátását.  
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A 2014‐ben ellátott feladatok közül meg kell említeni azt, hogy a 2014 évi választások lebo‐
nyolítása többletmunkát rótt a hivatal egészére. Az osztály dolgozói közül 1 fő folyamatosan 
részt vett a választás előkészítésében és  lebonyolításában, 9 fő  jegyzőkönyvvezetőként vett 
részt a választások lebonyolításában. 

 

PÉNZÜGYI  OSZTÁLY 

 
I. Az osztály működésének általános jellemzői 

 

1. Létszám alakulásában bekövetkezett változások: 

 

 2014. január 1‐jén a Közös Hivatal pénzügyi osztályának létszáma 8 fő volt. Az osztály 
dolgozói közül 1 fő látta el Gyomaendrőd Város Önkormányzatának vagyongazdálko‐
dási feladatait, 1 kolléga feladatát képezte az önkormányzat által működtetett okta‐
tási intézmények napi működésének koordinálása és 6 fő hajtotta végre a költségve‐
tési és egyéb pénzügyi feladatokat. A Hivatal hunyai és csárdaszállási kirendeltségein 
2‐2 fő látott el pénzügyi feladatokat. 

 Feladataink közé tartozik Gyomaendrőd Város Önkormányzata, Gyomaendrőd, Csár‐
daszállás,  Hunya  Települési  Önkormányzati  Társulása,  a  Gyomaendrődi  Közös  Ön‐
kormányzati Hivatal, a gazdasági  szervezettel nem  rendelkező  intézmények – Határ 
Győző  Városi  Könyvtár,  Közművelődési,  Közgyűjteményi  és  Szolgáltató  Intézmény, 
Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Kistérségi Óvoda –, valamint a Nemzetiségi Ön‐
kormányzatok  pénzügyi  és  költségvetési  feladatainak  végrehajtása.  2014.  január  1. 
napjától a pénzügyi osztály  feladatát képezi Csárdaszállás Önkormányzata gazdálko‐
dásának teljes körű koordinálása, a könyvelési és adatszolgáltatási feladatok teljesíté‐
se. Ebből adódóan feladat átcsoportosítást kellett végrehajtani és a korábban az adó 
osztályra átadott kintlévőségek behajtásával is foglalkozó kolléga 2014. januárjától 8 
órában pénzügyi feladatokat lát el. 

 Osztályunk 2014. évi munkáját a számviteli szabályokban bekövetkezett jelentős vál‐
tozás mellett  hosszantartó  betegség  és  személyi  változás  is  nehezítette.  2014.  au‐
gusztus  elejétől  2015.  januárjáig  tartósan  táppénzen  volt  egyik  kollégánk,  akinek 
munkáját túlmunkában  láttuk el. 2014. szeptember 15‐ével a könyvelési feladatokat 
és  az  ezzel  összefüggő  adatszolgáltatási  kötelezettségeket  végző  kollégánk  helyére 
kellett új munkatársat  találnunk, ugyanis kollégánk a Magyar Államkincstárnál  foly‐
tatta munkáját. A könyvelési feladatok részbeni végrehajtására a hivatal pályázatot írt 
ki, illetve ezzel egy időben a Térségi Szociális Gondozási Központ pénzügyi feladatokat 
ellátó egyik munkatársa áthelyezésre került a Hivatal állományába. 2014. augusztus 
18‐ával két kolléga kezdte meg munkáját a pénzügyi osztályon könyvelői munkakör‐
ben. A jogszabályi változásból és vezetői döntésből adódó megnövekedett feladat és 
adatszolgáltatási kötelezettség, a könyvelési feladatokat végrehajtó kolléga távozása 
a hivatal állományából, valamint a pénzügyi  feladatok végrehajtásában  irányító sze‐
repet betöltő kolléga tartós betegsége mindenképpen indokolta osztályunkon az 1 fő 
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létszámbővítést. Az osztály  létszáma 2014. december 31‐én 9 fő volt. Az új kollégák 
szorgalma, a meglévő dolgozók plusz feladatokhoz való hozzáállása és az egymás felé 
tanúsított toleranciája példaértékű és dicsérendő volt. Ezen hozzáállásnak köszönhe‐
tően  minden  feladatot  és  adatszolgáltatást  határidőben  tudott  teljesíteni  önkor‐
mányzatunk.    

 

2. Alapvető feladatkörök: 

 

 a költségvetés tervezése, annak pénzügyi végrehajtása (beérkező és kimenő számlák 
rögzítése, a számlák utalása, napi könyvelési feladatok elvégzése), zárszámadás elké‐
szítése. A Képviselő‐testület és a Magyar Államkincstár  felé adatszolgáltatás, beszá‐
molók  készítése,  adóhatóság  felé  adatszolgáltatás,  az  önkormányzat  pályázataihoz 
szükség esetén adatok biztosítása  illetve támogatások elszámolásának végrehajtása, 
továbbá minden olyan feladat, ami a költségvetéssel és annak végrehajtásával össze‐
függ 

 a vagyongazdálkodáshoz kapcsolódó valamennyi feladat ellátása 

 az önkormányzat valamennyi  intézményének és gazdasági társaságának belső ellen‐
őrzését végző munkatársak munkájának segítése, koordinálása  

 az önkormányzat rendelkezésére álló szabad  forrás, megtakarítás kezelésének koor‐
dinálása, az erre a feladatra felállított munkacsoport munkájának segítése, a szüksé‐
ges előkészítés végrehajtása  

 Feladataink közé  tartozik a  testületi munka  segítése  is. A Képviselő‐testületeket  fo‐
lyamatosan tájékoztatjuk a települések költségvetését érintő valamennyi változásról, 
kezdve a költségvetési koncepcióval, majd az adott évre vonatkozó költségvetési ren‐
delettel,  a  rendeletet  érintő  előirányzat módosításokkal.  Beszámolót  készítünk  az 
adott  év  költségvetésének  féléves,  háromnegyed  éves  és  éves  végrehajtásáról,  év 
közben Gyomaendrőd esetében több alkalommal bemutatjuk az  intézmények finan‐
szírozási helyzetét, kintlévőségek alakulását, kitekintést nyújtunk az év végéig várható 
hiány,  illetve  likviditás alakulásáról, összefoglaljuk és  tájékoztatást nyújtunk a belső 
és egyéb hatósági ellenőrzésekről. Mindezek mellett a működési kiadást  csökkentő 
esetleges szerkezeti változásokra javaslatot teszünk és a testület által meghatározott 
alternatívákat kidolgozzuk, bemutatjuk. 

 az oktatási intézmények működtetése, a beszerzések lebonyolítása, az ehhez kapcso‐
lódó könyvelési  feladatok végrehajtása, a  feladatellátást érintő szerződések karban‐
tartása 

 

3. Jogszabályi változások hatása a 2014. évi munkánkra:  

  

 2014.  január  1.‐től  az  Államháztartás  számviteli  rendszeréről  szóló  4/2013.  (I.11.) 
Kormányrendelet hatályba  lépésével az államháztartás számviteli rendszere megvál‐
tozott, egységes számviteli szabályok kerültek kidolgozásra az államháztartás egészé‐
re, cél az egységes elszámolás, a költségvetési és vagyon  tételek konszolidálhatósá‐
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gának biztosítása, egyes  tevékenységek  teljesítményének, eredményességének, ön‐
költségének mérésére  szolgáló  eszközök biztosítása. Az új  számviteli  rendszer  költ‐
ségvetési és pénzügyi számvitelből áll.  

 Az új számviteli szabályok bevezetése jelentős többlet terhet jelentett a pénzügyi osz‐
tály számára, az eddigiektől eltérő, egészen más könyvvezetési szemlélet kialakítása 
vált szükségessé. Az új számviteli alapelvek alapján ki kellett alakítani az önkormány‐
zat számviteli politikáját, módosítani kellett a szabályzatainkat, el kellett készíteni az 
új számlarendet és ki kellett alakítani a POLISZ könyvelési rendszerben a költségvetési 
és pénzügyi számvitel főkönyvi könyvelési rendjét.  

 Az új számviteli szabályok megismerése és gyakorlatban történő helyes alkalmazása 
céljából az év elején több alkalommal részt vettünk a Magyar Államkincstár által szer‐
vezett oktatásokon, továbbá a POLISZ könyvelési rendszert üzemeltető cég által szer‐
vezett  előadásokon,  ahol  gyakorlati  példákon  keresztül  került  bemutatásra  az  új 
könyvelési rendszer.  

 Az önkormányzatnak és a  felügyelete alá  tartozó  intézményeknek,  továbbá a  társu‐
lásnak és a társulási intézményeknek a költségvetési számvitelben lekönyvelt adatok 
alapján minden hónapot követő hó 20.‐ig pénzforgalmi jelentést kell készítenie, me‐
lyet csak abban az esetben  lehet  lezárni és  feladni a KGR K11‐es  rendszerben, ha a 
rendszerbe beépített ellenőrzés azt hibátlannak  jelzi. A  jelentésben  lévő adatok he‐
lyességét a határidőig megküldött főkönyvi könyvelés adataival – főkönyvi kivonattal 
– egyezteti a MÁK. 2014. évtől a késedelmesen megküldött vagy hibás adatszolgálta‐
tások után az Igazgatóság bírságot szab ki. Önkormányzatunkra bírság kiszabása nem 
történt.  A  könyvelési  rendszerben  történt  bonyolultabb munkafolyamatokat,  a  fo‐
lyamatosan felmerülő hibák javítását, a gyakori jogszabályi változások miatti javításo‐
kat, a hibátlan költségvetési jelentés elkészítését túlórákkal, otthoni többletmunkával 
lehetett megoldani.   

 

II. A 2014. évi önkormányzati gazdálkodás értékelése 

 

Gyomaendrőd Város Önkormányzatának 2014. évi gazdálkodására – ez elmúlt évekhez ha‐
sonlóan  –  a  stabilitás  volt  jellemző.  Finanszírozási  és  likviditási  problémák  sem  az  önkor‐
mányzatnál, sem intézményeinél nem merültek fel. A stabil gazdálkodás eredményeképpen a 
képződött maradvány összege meghaladja a 880 millió forintot. A maradvány összegéből 77 
millió forint az az összeg, amely szabad maradványként jelenik meg és forrását képezheti az 
év közben jelentkező többlet kötelezettségvállalásoknak. 

 

A  feladattal  terhelt maradvány  részét  képezi  az  a  450 millió  forint  összegű megtakarítás, 
mely  lekötött betét  formájában áll az önkormányzat rendelkezésére. Ezen összeg 2015. évi 
fejlesztési kiadások és pályázatból megvalósuló fejlesztések saját erejének forrását képezi. A 
betétek 2015. január 23‐án és április 23‐án jártak le, a jóváírt kamat összege 4.465 ezer forint 
volt. Jelenleg két részletben van lekötve ezen forrás, 54 millió forintot május 4‐én kötöttünk 
le július 23‐áig, 1,85%‐os kamat mellett és 400 millió Ft‐ot fél évre, 2,3%‐os kamattal. 2015. 
április  22‐től  a  jegybanki  alapkamat mértéke  1,8%.  Az  önkormányzat  a  betételhelyezések 
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mellett minden esetben megvizsgálta az egyéb befektetési  lehetőségeket  is. A döntés meg‐
hozatalánál alapvető szempont volt a magasabb hozam elérése, a fejlesztésekhez szükséges 
források biztosítása, azaz a szükséges forrás esedékességre likvid legyen, és mindezt minimá‐
lis kockázatvállalás mellett érjük el. A számlavezető pénzintézetünknél elhelyezett megtaka‐
rítás biztonságát a 2014. december 10‐én  létrejött Garanciaközösség  is garantálja, melyet a 
betéteseik védelme érdekében hozták létre a takarékok. 

 

2013. évben indult és 2014. évben zárult a Magyar Állam részéről az önkormányzati adósság‐
rendezés. Ennek keretei között az Állam első körben az önkormányzat 2012. december 31‐én 
fennálló adósságállományának 65%‐át vállalta át, majd 2014.  február 28. napjával megtör‐
tént  a  teljes  körű  adósságátvállalás.  Ezen  időponttól Gyomaendrőd Város Önkormányzata 
adóssággal nem rendelkezik. 

 

2014. évben a város – elsősorban pályázati támogatás bevonásával ‐ 117 millió forint érték‐
ben valósított meg felújítást és 726 millió forint értékben beruházást. Legnagyobb fejleszté‐
seink közé tartozik a szennyvíztisztító telep korszerűsítése, a belvíz III‐as projekt, a 2015. évre 
áthúzódó Lélekkel a Körösök mentén pályázati projekt, a Varga Lajos Sportcsarnok felújítása, 
a Kossuth út 3. szám alatti tálalókonyha felújítása, a Start mintaprogram keretei között be‐
szerzett eszközök és járművek, útépítések, valamint út‐és járdafelújítások. 

 

III. A Hivatal 2014. évi gazdálkodásának bemutatása 

 

A Hivatal  elismert  létszáma  2014.  évre  számolva  40,16  fő.  Ebből  a  létszámból  37,35  főre 
nyújt az állam támogatást Gyomaendrőd vonatkozásában, 1,14 főt finanszíroz Csárdaszállás 
esetében és 1,67  főt Hunya Községben. Gyomaendrődön 44  főre  terveztünk bérjellegű ki‐
adást. Annak érdekében, hogy a Képviselő‐testületnek minimális mértékben kelljen kiegészí‐
tenie a hivatal működési kiadásait, osztályok kerültek összevonásra, valamint kiépítésre ke‐
rült az ügyfélszolgálat rendszere.   A két kistelepülés önkormányzata vállalta a  fent említett 
létszám  foglalkoztatásából  eredő  kiegészítés  biztosítását. Csárdaszállás  4.010  ezer  forintot 
utalt át Gyomaendrőd önkormányzatának, Hunya Község Önkormányzata 3.067 ezer forintot 
adott át ezen feladathoz. Gyomaendrőd a hivatal működési kiadásainak finanszírozására 184 
millió forint állami támogatást, a bérkompenzáció finanszírozására 3 millió forintot kapott. A 
Közös Hivatalnál teljesült működési kiadások összege, segélykifizetés nélkül 213 millió forint 
volt. A kiadások finanszírozásánál figyelembe kell venni a működési bevétel azon részét (13 
millió  forint), amely a  segélykifizetésekre átadott összegen  felül  realizálódott,  illetve a  két 
kistelepülés által biztosított kiegészítés összegét (7 millió forint). Így a hivatal működéséhez 
az előző évi maradványból felhasznált támogatási összeg közel 6 millió forint volt. 

 

Kiadások alakulása: 

 

 A Hivatalnál a személyi juttatásokra és a hozzá kapcsolódó járulékokra 172 millió fo‐
rint került kifizetésre. Itt jelennek meg az építéshatósági, a kisegítő személyzet, a köz‐
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terület felügyelő és az igazgatási feladatokat ellátók bér és járulék költségei. Az igaz‐
gatási kormányzati funkción belül külön bontáson és külön szervezetkódon  jelennek 
meg a kirendeltségeken (hunyai és csárdaszállási) dolgozó köztisztviselők.  

 A felmerült dologi és egyéb folyó kiadás összege 36 millió forint volt. 

 A működési célú pénzeszköz átadások, támogatásértékű kiadások teljesítési adatai 
között  jelenik meg  a Zöldpark Kft.  által  végzett épülettakarításra havonta  kifizetett 
381 ezer forint.  

 A  jegyzői hatáskörbe  tartozó  segélykifizetések 100 millió  forint összegben merültek 
fel. 

 A  felhalmozási kiadások között 6.542 ezer  forint  teljesült, szükségessé vált az ESET 
biztonsági  szoftver megújítása, egyéb  szoftver beszerzés,  számítógépek, monitorok, 
tablet,  laptop  vásárlása,  telefonkészülék,  videó  kamera,  szünetmentes  tápegység, 
hangszóró, hűtőszekrény, vízmelegítő, klímák beszerzése és  tárgyalóasztal, valamint 
székek vásárlása.  

 

Bevételek alakulása: 

 A  közhatalmi  bevételeknél  igazgatási  szolgáltatási  díjbevételek  és  bírságbevételek 
realizálódtak több mint 900 ezer forint összegben. 

 Az intézményi működési bevételek tartalmazzák az építéshatósági igazgatási szolgál‐
tatási  díjbevételeket,  továbbszámlázott  bevételek  összegét  és  kamatbevételeket. 
Ezen a jogcímen 1.436 ezer forint realizálódott. 

 A támogatásértékű működési bevételek között jelent meg a hunyai és a csárdaszál‐
lási önkormányzatok által a közös hivatalnál jelentkező segélyek kifizetéséhez átadott 
támogatások összege  (több mint 7 millió  forint, valamint a választásokra  leutalt  tá‐
mogatás több mint 10 millió forint összege. 

 

Az önkormányzat és a hivatal gazdálkodására 2014. évben is a stabilitás, a jogszabályi előírá‐
sok betartása volt jellemző. 

 

TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI OSZTÁLY  

 

A Projektmenedzseri  Iroda 2014. évben benyújtott 19 pályázata közül 6  részesült  támoga‐
tásban, melyek alábbiak voltak: 

  

1. Iskolai közétkeztetés színvonalának fejlesztése 

A pályázat a 4/2014. (I. 31.) BM rendelet alapján készült, az iskolai étkeztetési feladatokat is 
ellátó Térségi Szociális Gondozási Központ Központi Konyhájának és kettő telephelyének  (a 
Kis Bálint Iskola és a Rózsahegyi Kálmán Iskola tálalókonyhái) fejlesztésére igényeltünk össze‐
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sen 28.800.824 Ft támogatást. Megítélt támogatás 25.920.000 Ft, a kivitelezés befejezésének 
határideje 2015. december 31. 

2. Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás 

A 9/2014. (II.3.) EMMI rendelet „kérelem közművelődési  intézmény, közösségi színtér tech‐
nikai, műszaki eszközállományának, berendezési  tárgyainak gyarapítására” pályázat kereté‐
ben a Közművelődési – Közgyűjteményi és Szolgáltató  Intézmény nyert 353 000 Ft támoga‐
tást.  

3. Könyvtári érdekeltségnövelő támogatás 

A 9/2014.  (II.3.) EMMI rendelet alapján elkészített,  fenntartott nyilvános könyvtárak kötött 
felhasználású, egy összegben  folyósított, nem visszatérítendő  támogatására a Határ Győző 
Városi Könyvtár nyújtott be támogatási igényt, mely 648 000 Ft támogatásban részesült. 

4. A helyi közösségi közlekedés támogatására irányuló kérelmünket 2014. június 5‐én nyúj‐
tottuk be. A 21/2014.(IV.18.) NFM rendelet alapján elkészített pályázat kizárólag a helyi köz‐
lekedés működtetésének,  folyamatos üzemeltetésének és eszközfenntartási ráfordításainak 
finanszírozására irányult, a Magyar Államkincstár által megítélt támogatás 735 000 Ft. 

5.  Idén  is csatlakoztunk az „Itthon vagy – Magyarország, szeretlek” c. programsorozathoz, 
melyhez a 44/2014. (IX. 5.) BM rendelet alapján 845 000 Ft támogatást igényeltünk. A prog‐
ramot a Közművelődési ‐ Közgyűjteményi és Szolgáltató Intézmény a Szent Mihály napi pász‐
tortűz és szüreti bál c. rendezvény keretei között szervezte meg. A projekt elszámolása be‐
nyújtásra került a Magyar Államkincstárhoz.   

6. A Raiffeisen Mindenki ebédel 2014 Tél pályázat esetében bejutottunk az első 20 telepü‐
lés közé. A GYEA nyilvános szavazást indított december 1. és 12. között a Facebook‐on, ahol 
az első 10‐ ben végeztünk, így támogatásban részesültünk. 

7.  A  „Gyomaendrődi  szennyvíztisztító  korszerűsítése”  című,  KEOP‐1.2.0/09‐11‐2011‐0055 
azonosító  számú  projekt  kapcsán  a  támogatási  arány  felülvizsgálatára,  emelésére  tettünk 
kísérletet. Ennek érdekében benyújtásra került a CBA (költség‐haszon elemzés),  így a támo‐
gatás intenzitás 83,097 %‐ról 94,796 %‐ra emelkedett. Az EU‐Önerő Alap 2014 évi igénybevé‐
telére így már nem volt szükség, mivel a támogatás intenzitás nem emelkedhet 95 % fölé.  

  

 A nem nyertes pályázatok listája a következő: 

 

 Térfigyelő kamera rendszer kiépítése Gyomaendrőd város területén 

 A muzeális  intézmények  szakmai  támogatásának  szabályairól  szóló  9/2014.  (II.  3.) 
EMMI rendelet alapján elkészített és az 5/2014.(I.24.) EMMI rendelet „kérelem mu‐
zeális intézmény fenntartásának támogatása” pályázatok 

 Raiffeisen Mindenki Ebédel 2014. nyár c. felhívásra benyújtott pályázat 

 A Várépítő pályázat  

 „Európa  jövője: vallás, kultúra és  fenntartható  fejlődés” címmel pályázat  testvérvá‐
rosi találkozó megszervezésére 



19. oldal 
 

 Gyermekétkeztetési Alapítvány Mindenki ebédel című a Procter&Gamble és a Lidl ál‐
tal támogatott pályázati felhívás 

 KEOP‐4.10.0/A/12 kódszámú pályázati felhívás alapján 4 pályázat 

 KEOP‐5.5.0/A konstrukció esetében pedig egy pályázatot  

 

Egyéb pályázati események:  

 A  Projektjavaslat  előkészítését  kezdtük  meg  a  KÖZOP‐3.5.0‐09‐11  „Kerékpárút‐
hálózat  fejlesztése” című kiírásra, benyújtani viszont nem  tudtuk, mivel a miniszteri 
támogató nyilatkozatra várva felfüggesztették a kiírást. 

 Az ÁROP‐1.A.3‐2014 pályázati konstrukció keretei között került benyújtásra a „Terü‐
leti  együttműködések  az  esélyegyenlőség  és  a  felzárkózás  elősegítése  érdekében  a 
Gyomaendrődi Járás területén” c. projekt, melynek célja a települések, a helyi civil és 
gazdasági  szereplők  között  területi  együttműködések  kialakítása  és megerősítése, 
többek közt a munkahelyteremtő, társadalmi felzárkózást elősegítő és a helyi esély‐
egyenlőségi programok végrehajtásához kapcsolódó koordinációs tevékenység meg‐
valósításával. A projekt járási szintű, a pályázó Gyomaendrőd Város Önkormányzata, 
mint  járásközpont, ugyanakkor együttműködő partnerként  részt vesz benne Hunya, 
Csárdaszállás, Dévaványa és Ecsegfalva  is. A projekt október elején benyújtásra ke‐
rült, a hiánypótlást teljesítettük, jelenleg kifogás alatt áll. 

 A DAOP‐4.2.1‐11‐2012‐0032  jelű, A gyomaendrődi Százszorszép óvoda  fejlesztése c. 
projektünk elutasítása kapcsán még 2012. szeptemberében nyújtottunk be kifogást a 
Közreműködő Szervezethez, mely ez évben kifogásunknak helyt adott. Ezzel kapcsola‐
tosan 2014. februárban tisztázó kérdésekre adtunk válaszokat, melyeket áttekintve a 
KSz  ismételten elutasította a pályázatot, azzal az  indokkal, hogy a projekt tartalma a 
pályázati kiírás céljainak nem felel meg. A döntés ellen kifogást nyújtottunk be, me‐
lyet elfogadtak, a pályázat visszakerült bírálati szakaszba.  

 

2014. évben megvalósított, illetve folyamatban lévő projektek: 

‐ Önkormányzati struktúrafejlesztés Gyomaendrőd Város Önkormányzatánál  

‐ Az Endrődi Tájház és Helytörténeti Gyűjtemény kiállításainak megújítása és múzeumpeda‐
gógiai programjainak fejlesztése 

‐ Határ Győző mellszobrának elkészíttetése és felállítása  

‐ Gyomaendrőd szennyvíztisztító telep korszerűsítése 

‐ „Lélekkel a Körösök mentén” – Turisztikai fejlesztések a vallás és a Körös ökológiája tükré‐
ben 

A Képviselő‐testület mindkét nagy projekt vonatkozásában előterjesztések formájában rend‐
szeres tájékoztatást kap. A gyomaendrod.hu honlapon mindkét pályázatról aloldalt hoztunk 
létre, az információk frissítéséről a beszerzést elnyert PR felelősök gondoskodnak.  
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A projekteknél a szükséges módosításoknál  folyamatos a változás bejelentések elkészítése. 
Amikor a KT bármilyen olyan ügyben döntést hoz, mely helyszíne korábbi,  fenntartási  idő‐
szakban  lévő pályázatunkat érint, azt változás bejelentés  formájában engedélyeztetni szük‐
séges az irányító hatóságokkal. 

 

A Kistérségi Iroda által végzett egyéb feladatok:  

 ‐ Folyamatosan készülnek a fenntartási jelentések a korábban megvalósított pályázatok ese‐
tében. A jelentéseket a Közreműködő szervezetek elfogadták.  

‐ Kapcsolatot tartottunk az egyház, a főépítész,  illetve az egyházi főépítész között a Norvég 
Alap által meghirdetett pályázathoz kapcsolódó műszaki egyeztetés és helyszíni bejárás so‐
rán. Segítettük a pályázat benyújthatóságának vizsgálatát. 

‐ Az  iroda dolgozói az önkormányzati pályázatok  felkutatásában, benyújtásának előkészíté‐
sében, előterjesztésében, egyeztetésében, megírásában,  szerződés kötésében, adatszolgál‐
tatásában,  hiánypótlásában, megvalósításában,  beszerzési  /  közbeszerzési  eljárásaiban,  el‐
számolásában,  előrehaladási  jelentéseiben,  zárásában,  ellenőrzésében,  fenntartásában  és 
végső záró ellenőrzésében végig részt vesznek. Folyamatosan figyelik a megjelenő pályázati 
felhívások, tervezetek publikált részleteit. Előzetes adatgyűjtést végeznek. 

 
Csárdaszállás és Hunya települések tekintetében is keressük a támogatási forrásokat és erre 
felhívjuk a kollégák figyelmét, illetve felajánljuk segítségünket. 

 

TITKÁRSÁG 

 

A Titkárságnak mint törzskari szervezetnek legfontosabb feladata a tisztségviselők munkájá‐
nak kiszolgálása, a testületi működés szervezése, a helyi jogalkotási munka összehangolása, a 
választási feladatok irányítása, sajtó és lakossági kapcsolatok szervezése, a nyilvánosság biz‐
tosítása és az informatikai, igazgatás korszerűsítési törekvések gyakorlati megvalósítása. 

2014‐ben a Titkárság munkájának gerincét a folyamatos testületi és tisztségviselői tevékeny‐
ség szervezése mellett négy választás előkészítő feladati képezték. Az átlagban kétheti rend‐
szerességgel ismétlődő ülések (a bizottságoktól, a nemzetiségi önkormányzaton át a képvise‐
lő‐testületig)  rendkívüli adminisztrációs  terhet  rónak az előkészítő és nyilvántartást vezető 
munkatársak számára. A csatolt statisztikákból is látszik, hogy sok száz oldalnyi irományt kell 
egységes előterjesztésekké gyúrni, majd az üléseket követően a jövő számára dokumentálni 
a döntéshozói működés mozzanatait, nyilvántartani a döntéseket, szervezni végrehajtásukat 
és összehangolni az azokról szóló beszámolásokat. 

A demokratikus  jogállam megköveteli, hogy  a döntéshozatali  folyamatok mindig  transzpa‐
rensek és mindenki által megismerhető szabályok mentén zajljanak. Ezért az ezt a tevékeny‐
séget szabályozó  jogszabályok és az önkormányzatok törvényességi felügyeletét ellátó szer‐
vek szigorúan megkövetelik a pontosságot és a jogszabályoknak való megfelelést.  

Mind a helyi jogalkotásban, azok kihirdetésében és hatályosításában, az ülések dokumentá‐
lásában és az elektronikus felügyeleti rendszerbe továbbításában tartani kell az időhatárokat. 
A Nemzeti Jogszabálytár és annak Törvényességi Felügyeleti felületén kell a helyi rendelete‐
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ket a kihirdetésüket követő 3 napon belül a hatályos időállapotukkal publikálni, illetve a tes‐
tületi jegyzőkönyveket 15 napon belül feltölteni. A folyamatos ülésezés mellett az előkészítés 
és záró mozzanatok egybemosódnak, melyek gyakran fejtenek ki negatív hatást az írásmun‐
kák színvonalára, a testületek munkájának koordinálásában. 

2014, mint  tudjuk a választások éve volt. Az országgyűlési választások eljárási  teendői már 
2014 januárjában megkezdődtek. A technológiai fejlődés vívmányaként a folyamatokat és az 
adatokat  is  szigorúan  védő,  kizárólag  a  választási  eljárásra  dedikált  informatikai  rendszer 
került telepítésre. 3 számítógép és egy nyomtató a Nemzeti Távközlési Gerinchálózatra csat‐
lakozva futtatta a Nemzeti Választási Rendszer nevű integrált választási szoftvert. Ez a szoft‐
ver a jelölt ajánlástól az eredmény megállapításáig gyakorlatilag minden eljárási cselekmény 
támogatott.  Az önkormányzati választásra további 1 számítógéppel bővült a flotta a helyha‐
tósági választások összetettsége és nagy adminisztrációs  igénye miatt. A választási rendszer 
utolsó  teendőit  az  idén márciusig nyúlt  időközi  választáson  látta el, mert ezt  követően  az 
informatikai infrastruktúrát elszállították.  

A választáshoz köthető  szervezési  feladat volt még az alakuló ülések előkészítése, Gyoma‐
endrődön a polgármesteri tisztség átadásának megszervezése, a szervezeti szabályzatok fe‐
lülvizsgálata és az új testületekhez kapcsolható törvényi kötelezettségek adminisztrálása (va‐
gyonnyilatkozat, köztartozás mentesség stb.) 

A Hivatali informatikaterületén az elmúlt évben a szinten tartásra törekedtünk az infrastruk‐
túrában és némi fejlesztésre a reál tevékenységek támogatásában.   Kiemelt feladatként ke‐
zeltük az önkormányzati szervek információ biztonságáról szóló törvényben előírt feltételek‐
nek  való megfelelés  előkészítését.  Felmértük  az  informatikai  rendszerünket,  elvégeztük  a 
biztonsági osztályba sorolását és több önkormányzattal közösen gondoskodtunk az informá‐
ció biztonsági felelősről is. 

Anyagi lehetőségeinkhez képest 13 korszerű asztali számítógéppel újítottuk meg gépparkun‐
kat.  

A tájékoztatás és lakossági kapcsolatok érdekében két virtuális web szervert is üzemeltetünk. 
A Gyomaendrőd.hu hivatalos önkormányzati honlapot két munkatárs tartja karban és végzi a 
tartalom feltöltést. A gyorsaság, az élőmunka ráfordítás és az adatminőség miatt több szak‐
rendszerrel van adatkapcsolatban a honlap. A testületi döntések, egyes szakrendszerek pub‐
likus adatai automatikusan jelennek meg a felületén. 

A Hivatal gyehivatal.hu szájtja az alkalmi on‐line, vagy real‐time adat  továbbítási, esetleg a 
lakosság felől érkező tranzakciós igényeket hivatott kielégíteni. Az előzőre az adósok listájá‐
nak  lekérdező  felületét, míg  az utóbbira  az  időközi  választások  saját  tájékoztató  felületét, 
vagy épp az útkátyúk felmérő űrlapját említhetjük meg. 

 

VÁROSÜZEMELTETÉSI  OSZTÁLY 

 

A 2014. évben az osztály létszámában jelentős változás nem történt. A korábban ügyfélszol‐
gálati feladatokat ellátó ügyintéző feladatköréből kikerült az ügyfélszolgálati feladatellátás. 

Az előzőévekhez képest az ellátandó feladatok köre jelentősen nem változott.  
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A 2014. év  során az Európa Uniós költségvetési ciklus  zárása miatt  jelentősebb pályázatok 
már nem kerültek meghirdetésre azonban több korábban megnyert EU‐s és 2014‐ben ered‐
ményesen benyújtott hazai finanszírozású projekt került megvalósításra. 

Az elmúlt évben a nagyszámú közfoglalkoztatottnak köszönhetően több olyan terület is ren‐
dezésre került mely kapacitás hiányában a korábbi években elhanyagolódott, leromlott. Ilye‐
nek a belterületi holtágak környezete, a parkfenntartási hulladékok kezelőterülete is. 

A város  földrajzi adottságai miatt  igen  jelentős probléma  szokott  lenni a bel és külterületi 
belvízprobléma,  azonban  a  korábbi  években megvalósult  belvízberuházásoknak  és  a  köz‐
munka program által  folyamatosan végzett csapadékcsatorna karbantartási munkáknak kö‐
szönhetően jelentősebb beavatkozásra nem volt szükség a tavaszi és őszi csapadékos időszak 
alatt. Ugyanakkor meg kell említeni, hogy néhány kivételtől eltekintve a csatorna karbantar‐
tási munkálatok  csak belterületre  koncentrálódnak,  így  a  szántóföldi  vízelvezetésben  több 
helyen probléma van melyek megoldása egyre sürgetőbb. 

Összességében elmondható, hogy a városüzemeltetési feladatok ellátásához néhány kivétel‐
től eltekintve  (pl. útőr) a személyi  feltételek biztosítottak. A közmunka vezetéssel meglévő 
szoros együttműködésnek köszönhetően több olyan probléma is megoldása sikerült, melye‐
kért korábban jelentősebb összeget kellett kiadni. 

 

Városüzemeltetési osztály által ellátott feladatkörök bemutatása ügyintézőnként 

 

Környezetvédelmi és kertészeti ügyintéző 

・ Fakivágási kérelmek elbírálása, engedélyezés 

・ Elsőfokú környezetvédelmi eljárások ügyintézése 

・ Állattartással kapcsolatos lakossági ügyek 

・ Hulladékszállítással kapcsolatos kérelmek vizsgálata 

・ Zöldfelületi nyilvántartás, adatfeldolgozás, adatszolgáltatás 

・ Szúnyoggyérítés 

・ Játszótér üzemeltetés 

・ Zöldfelület gazdálkodás 

・ Ebek nyilvántartása 

・ Közterület felügyelet és mezőőri szolgálat felügyelete 

 

Műszaki ügyintéző 

・ Magasépítési beruházások lebonyolítása 

・ Közbeszerzési szakértői feladatok ellátása 
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・ Ivóvíz beruházás felügyelete 

・ Hulladékgazdálkodási beruházás felügyelete 

・ Hulladékgazdálkodással kapcsolatos helyi rendeletek előkészítése 

 

Jegyzőkönyvvezető 

・ A Városfenntartó, Mezőgazdasági és Környezetvédelmi Bizottsági és a Pénzügyi, Gazdasági, 
Turisztikai és Ellenőrző Bizottsági ülések előkészítése és jegyzőkönyveinek vezetése. 

・ Ebek nyilvántartása 

 

Osztályvezető 

・ Helyi járatú autóbusz közlekedés 

・ Közutak üzemeltetése 

・ Belvízvédekezés 

・ NIF‐es beruházások helyi kapcsolattartása 

・ Vizi közmű szolgáltatás 

・ Közművekkel kapcsolatos ügyintézés 

・ Önkormányzati ingatlanok üzemeltetése 

・ Magas és mélyépítési beruházások felügyelete 

 

A pályázatírási tevékenység külön állrészben kerül bemutatásra. 

 

Az ellátott feladatok rövid részletezése 

Szúnyog gyérítés 

A Körös‐völgyi Települések Regionális Szervezetének Társulási Tanácsa határozata alapján 

továbbra is Gyomaendrőd folytatja le a pályáztatási eljárást, és minden település külön köt 

szerződést a szúnyoggyérítésre. A feladatellátásról a T. Képviselő‐testület külön előterjeszté‐
sekben kapott beszámolót. 

 

Park fenntartás (ligetek, egyéb közterületek, fa ültetés, kivágás) 

A város zöldfelületeit utasítás szerint a Zöldpark Kft végezte el. Az elvégzett munkáról szóló 

beszámolót külön előterjesztések tartalmazzák. 
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A 2014. évben a zöldfelület kezelési feladatok jelentős része a közmunka program bevonásá‐
val valósult meg.  

 

Közvilágítás, díszvilágítás 

A közvilágítási rendszer üzemeltetését továbbra is az EH‐Szer Kft látja el. Meghibásodás ese‐
tén a hivatal írásban jelzi a szolgáltató irányába a hiba helyét és jellegét, mely a hiba jellegé‐
től függően 3 napon belül kijavítanak.  

 

Eb összeírás, nyilvántartás 

A jogszabály által előírt nyilvántartási rendszer frissítése folyamatos.  

 

Játszóterek fenntartása 

A településen található játszóterek „A játszótéri eszközök biztonságosságáról szóló” 78/2003 
(XI. 27.) GKM rendelet szerinti üzemeltetése. 

 

Út, járda fenntartás 

A fenntartási feladatokat üzemeltetési szerződés alapján a Gyomaszolg Ipari Park Kft látja el. 
A feladatellátásról szóló beszámoló korábban benyújtásra került.  

 

Közterület‐felügyelet 

A közterület felügyelet létszáma 1 fő, melynek munkáját 1 fő településőri feladatokat ellátó 
közfoglalkoztatott segíti.  

 

Holtág üzemeltetés 

A  holtágak  üzemeltetését  utasítás  szerint  a  Zöldpark  Kft  végzi. Az  elmúlt  évi munkájukról 
szóló beszámolót a T. Képviselő‐testület tárgyalta 

 

Jelentősebb ügyek, beruházások: 

・ A Varga Lajos Sportcsarnok fejlesztése a 8/2013. (III. 29.) BM rendelet alapján.  

・ Gyomaendrőd szennyvíztisztító telep korszerűsítése (KEOP‐1.2.0/09‐11‐2011‐0055)  

・ Hivatali infrastruktúra fejlesztése 

・ Klíma rendszer bővítése 

・ Közbeszerzések 

・ Gyomaendrőd‐Hunya összekötőút tervezése 
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・ Ipari Park bekötőút tervezése 

・ Külterületi kerékpárút engedélyeztetése 

・ Tálalókonyha felújítás 

・ Belvíz III. 

 

Kivitelezett beruházások 

 Belvíz III. 

 Belvíz VIII. 

 Aluljáró építés, vasút felújítás 

 Sportcsarnok felújítás 

 Tálalókonyha felújítás 

 Közvilágítás bővítés 

 Út, kerékpárút és járda felújítás és építés 

 

CSÁRDASZÁLLÁSI  KIRENDELTSÉG  

 

Csárdaszállás  Községi  Önkormányzat  2014.  évi  gazdálkodása  kiegyensúlyozott  volt.  A 
rendelkezésre álló bevételei biztosították a  feladat ellátásához szükséges  forrást, és az évek 
során felhalmozódott tartalékból, finanszírozni tudta  a fejlesztéseket, beruházásokat.      

2014‐ben  az adósságkonszolidációban részt nem vett  települési  önkormányzatok fejlesztési 
célú  központosított  támogatásban  részesültek.    Csárdaszállás  Község Önkormányzatának  a 
megítélt  támogatás  6.500  ezer  Ft.    A  támogatás  összeg  ‐  kiegészítve  a    költségvetési 
tartalékból 3.500 ezer Ft összeggel, az  iparűzési adó bevételből 3.309 ezer Ft összeggel  ‐   a 
Csárdaszállás Kossuth utca és a Kisezüst út felújítására lett fordítva, a felújítás összege 13.309 
ezer Ft.   

A felújítás 2014. augusztus 8.‐án befejeződött. 

 A 103/2013.  (XI.8.) VM  rendelet alapján, a vidéki gazdaság és a  lakosság  számára nyújtott 
alapszolgáltatások  fejlesztésére  2013‐tól  igénybe  vehető  támogatások  címen,  2013. 
november  25‐én  benyújtott  támogatási  kérelme  tárgyában  10.000  ezer  Ft    összeg  került 
megítélésre.  Az  önkormányzat  a    megítélt  összeget  a  falugondnoki  szolgálat  részére, 
gépjármű vásárlásra fordította. Bekerülési költség 12.664 ezer Ft. Támogatott összeg 10.000 
ezer Ft   Önkormányzati saját erő  2.664 ezer  Ft 

2014.  őszén megkezdődött  Csárdaszállás  ivóvíz‐hálózat  rekonstrukciója,  a Mártírok  útján  
120 fm hosszban az ivóvíz csővezeték cseréjére került sor, a beruházás áthúzódik 2015. évre. 
A beruházás költsége 1.859 ezer Ft. Mind három beruházás a  lakossági ellátás színvonalát, 
működtetését segítette. 
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2014. év a választások éve volt. 2014. április 6.‐án országgyűlési képviselők választása, 2014. 
május 25.‐én Európai Parlament tagjainak választása, majd 2014. október 12.‐én a helyi ön‐
kormányzati képviselők és polgármesterek választása zajlott. A választások a településen az 
önkormányzat épületében  zökkenőmentesen,  törvényesen, a  jogszabályoknak megfelelően 
kerültek  lebonyolításra. Megemlítendő, hogy a helyi önkormányzati képviselők és a polgár‐
mesterek választásakor a választópolgárok Petneházi Bálintné mellett tették le voksukat, így 
a településen a polgármester asszony 6. választási ciklusát tölti.   

Az  önkormányzat  képviselő‐testülete  a  felnőtt  korúakra  vonatkozó  szociális  gondoskodás 
helyi  szabályairól  szóló  rendelete  alapján  kamatmentes  kölcsön  formában  nyújt  átmeneti 
segélyt. A kamatmentes kölcsönben részesülő lakosok a megítélt támogatást lakás vásárlás‐
ra, bővítésre kapják.   

2014. évben 2 fő, összesen 400. 000,‐Ft kamatmentes támogatásban részesült. 

Csárdaszállás Község Önkormányzatának  feladata a közfoglalkoztatás megszervezése.   

A közfoglalkoztatás állami támogatása igen magas arányú 80 és 100% között mozgott. 

A  támogatások  nagyobb  részét  bér  kifizetésre  használta  fel.  A  dologi  kiadásokból 
védőfelszereléseket,  munkaruhákat,  kéziszerszámokat  és  gépeket  vásároltunk. 
Programjainkban voltak mezőgazdasági  jellegűek, belvíz és közút program, valamint képzési 
lehetőségben is részt vettünk, és volt diák foglalkoztatás.  

A  közfoglalkoztatás  keretén belül  közfeladatok ellátására  is  sor  kerül, nagy  jelentősége  van 
abban, hogy megvalósulnak olyan  folyamatosan ellátandó  feladatok, mint az önkormányzat  
közterületeinek rendbetétele, hó eltakarítás. parlagfű irtás, fűnyírás. 

Az Önkormányzat kiemelten kezelte a közfoglalkoztatási munkavégzést, valamint a közmunka 
programokban  való  részvételt  is,  hisz  így  a  munkaerőpiacon  hátrányos  helyzetben  lévő 
embereknek és családjaiknak tud megélhetést biztosítani.   

A  közfoglalkoztatás  célja,  hogy  a  munkanélkülieket  munkára,  az  önkormányzatokat 
értékteremtő foglalkoztatásra ösztönözze. 

2014.  január‐ február hónapban elkezdődött az ebek transzponderrel történő ellenőrzése a 
településen. A   nyilvántartás alapján a bejelentett ebeket nem ellenőrizték, mivel az eb tu‐
lajdonos  eleget  tett  bejelentési  kötelezettségének. Azon  ingatlanoknál,  ahol  kutya  volt  és 
nem  tettek bejelentést a kutyáról, ott a helyszínen  jegyzőkönyvet készítettek, ha  rendben 
volt az eb oltási könyve, ha nem volt otthon a tulajdonos, értesítést hagytak, hogy bejelenté‐
si kötelezettségének tegyen eleget. Az ellenőrzés folyamán Csárdaszálláson összesen 134 db 
kutya van, melyek transzponderrel el vannak látva.  

A  Békés  Megyei  Kormányhivatal  a  2013.  évi  önkormányzati  adóhatósági  tevékenység 
jogszerűségének  vizsgálatára  irányuló  célellenőrzés  2014.  szeptember  hóban,  a  2013.  évi 
közfoglalkoztatás belső ellenőrzés 2014. december hóban   pár napos ellenőrzés keretében 
történt.   

Csárdaszállási Kirendeltség dolgozói a lakossági ügyintézést 2014‐ben is  maximálisan ellátta, 
az  ügyintézés  színvonala  jó.  A  kirendeltségen  gyakorlatilag  folyamatos  az  önkormányzati 
ügyekben az ügyfélfogadás. A helyi ügyintézésnél nagy változás, hogy az adóbevallási, adat‐
szolgáltatási és adatigénylési kérelmek, nyomtatványok az adóügyintézésnél már nem csak 
papír alapon nyújthatóak be, hanem elektronikus úton, ügyfélkapun keresztül  is. Az önkor‐
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mányzatok honlapjain elérhetők,  innen  letölthetők. Ügyfeleink egyre nagyobb  számban él‐
nek ezzel a lehetőséggel. 

 

HUNYAI  KIRENDELTSÉG 

 

A 2014. évet elsősorban a választások határozták meg. Ugyanis ebben az évben 3 választás is 
volt. Áprilisban az Országgyűlési választás, májusban az Európai Parlamenti Választás, és ok‐
tóberben a Helyi Önkormányzati Választás. A Helyi önkormányzati választáson az előző cik‐
lushoz képest sok változás nem történt. A polgármester személye továbbra is maradt, aki az 
előző ciklushoz hasonlóan tiszteletdíjasként végzi munkáját. A képviselők közül 1 fő nem in‐
dult, helyette került be a Képviselő‐testületbe 1 fő, akinek a személyében most már női tag is 
képviselteti magát. 

2014.  évben  változtak  a  termőföld  adásvételével,  haszonbérletével  kapcsolatos  jegyzői 
feladatok. A mező és erdőgazdálkodási  földek  forgalmáról szóló 2013. évi CXXII.  tv.    (az új 
földtörvény) egy  része már 2013. december 14.‐én hatályba  lépett. A  többi  a  földtörvény 
fokozatos életbe  lépéséhez  igazodik: a  földhasználati  jogosultság megszerzésére vonatkozó 
szabályok 2014. január 1‐jén, a földtulajdonjog megszerzésével összefüggők május 1‐jén lép‐
tek hatályba. 

Az egyik legfontosabb változás, hogy az állattartó telepek üzemeltetőit és a vetőmag előállí‐
tókat csak meghatározott esetekben illeti meg az 1200 helyett, az 1800 hektáros kedvezmé‐
nyes birtokmaximum. Az állattartóknál az a feltétel, hogy a szerződéskötés előtti évben vagy 
a megelőző három  év  átlagában  a már birtokukban  lévő  földön  az  évenkénti  állatsűrűség 
elérje  hektáronként  a  fél  állategységet  (ez  egy  tenyészkocának  felel  meg).  A  vetőmag‐
előállítóknál a kedvezményes birtok‐maximum  feltétele, hogy az előző három év átlagában 
szántóföldjük legalább tizedén vetőmagot vagy szaporítóanyagot állítsanak elő. 

A földtörvény értelmében a gazdálkodóknak be kell kerülniük a földművesek, illetve a mező‐
gazdasági  termelőszervezetek nyilvántartásába. Ez és a  földhasználati  jogosultság megszer‐
zésével kapcsolatos eljárás  jelentős adminisztratív terhet  jelent a földhasználóknak és a ha‐
tóságnak. Ezért  lehetővé  teszik, hogy a  földhasználók engedélyezési eljárás helyett adataik 
közlésével  kerüljenek be  a nyilvántartásba,  a nyilatkozat  valóságtartalmát pedig utólag el‐
lenőrzi a hatóság.  

A zártkerti ingatlanokra is a földtörvényföldre vonatkozó szabályait kell alkalmazni. 

A helyi  földbizottságok  tagjairól  a  települési  jegyző  vezet nyilvántartást. A  földbizottságok 
jóváhagyása szükséges a termőföld adás‐vételéhez. 

Földet magyar  és  uniós  állampolgárok  szerezhetnek,  egy  hektárnál  többet  azonban  csak 
földművesek. 

A 32/2014. (V.29.) KIM rendelet rendelkezik az anyakönyvezési feladatok ellátásának részle‐
tes szabályairól. A döntés értelmében egységes, az egész országra kiterjedő rendszert vezet‐
tek be. Az eddigi négy anyakönyvi típust (születési, házassági, a bejegyzett élettársi kapcsola‐
tokat  rögzítő és halotti) egy  váltotta  fel, ezzel megszűnt  az  anyakönyvek  közötti értesítési 
kötelezettség. Ez a rendszer már nem eseményekhez, hanem személyekhez köti az adatokat, 
de ez alapján is lehet kivonatot és hatósági bizonyítványt kiállítani. A dokumentumok bárme‐
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lyik anyakönyvvezetőnél, de még a külképviseleteken is kikérhetők. A bíróságok közvetlenül 
is hozzáférnek majd a digitális anyakönyvekhez,  így az előttük  folyó eljárásokban nem kell 
majd kivonatot csatolni.  

Az elektronikus anyakönyvi nyilvántartás tartalmazza az apai elismerő nyilatkozatokra vonat‐
kozó  adatokat.  Bevezetésével  szükségtelenné  válik  a  házassági  anyakönyv  aláírása,  ennek 
pótlására bevezetésre került a házasságkötési lap, így megmarad az aláírás ünnepélyes szer‐
tartása. 

Az elektronikus nyilvántartás az anyakönyvi kivonat útját is követhetővé teszi. Az eddigi, pa‐
píralapú anyakönyveket a változások felmerülésekor digitalizálják. Ez az anyakönyvvezetőkre 
többletmunkát ró.  

A Hunyai kirendeltségen nehezítette a munkát, hogy 2014. szeptember 30.‐tól az  igazgatási 
előadó közös megegyezéssel megszüntette munkaviszonyát. Helyére egy fiatal, még Főisko‐
lára  járó munkatárs került. Ez az első munkahelye, előtte csak diákmunkásként volt  foglal‐
koztatva, ezért tapasztalattal nem rendelkezik. 

Hunya Község Önkormányzata 2014. évi gazdálkodása kiegyensúlyozott volt. A rendelkezésre 
álló bevételei – az előző évi pénzmaradvánnyal együtt – biztosították a  feladat ellátásához 
szükséges forrást, finanszírozni tudta a fejlesztéseket, beruházásokat. 

2014‐ben az adósságkonszolidációban részt nem vett települési önkormányzatok  fejlesztési 
célú központosított támogatásban részesültek. Hunya Község Önkormányzatának a megítélt 
támogatás 9.983 ezer  forint. Ebből az összegből  felújításra került a Dózsa utca és a  József 
Attila utca. 

A  pénzügy  területén  jelentős  többletmunkát  eredményezett  az  államháztartási  számvitel 
2014. évi változásai. 

2014. január 1‐jén lépett hatályba az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) Korm. 
rendelet. 

Az új számviteli rendszer – a nemzetközi elvárásoknak is megfelelve – a kettős könyvvitel zárt 
rendszerén belül elkülöníti a bevételi, és kiadások előirányzatok alakulásának, a követelések, 
kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek, és ezek teljesítésének folyamatos mé‐
résére  szolgáló  költségvetési  számvitelt,  valamint  a  vagyon  és  annak  összetétele,  a  tevé‐
kenység eredménye mérésére szolgáló pénzügyi számvitelt. 

A  számviteli  törvény  változása miatt  változott  a  szakfeladat  rend,  a  szakfeladatokhoz  kor‐
mányzati funkciók lettek rendelve. E miatt törzskönyvnél is változás következett be. 

Tárgyi eszközök változása: 2014.  január 1.‐jétől a tárgyi eszközök értékébe nem számít bele 
az ÁFA. 200 ezer forintig kis értékű tárgyi eszközről beszélünk. A kis értékű tárgyi eszköz be‐
szerzést is beruházásként könyveljük. 

2013‐ban elindult a KSH Elektra  rendszere, ami 2014. évben  folyamatosan bővül. Ma már 
szinte minden statisztikát ezen a rendszeren keresztül kell küldeni. 

A 2013. július 1‐jén indult egészségügyi dolgozók jövedelem‐kiegészítése az óta is folyamato‐
san többletmunkát jelent a folyamatos igénylések és elszámolások miatt. 

Hunya Község Önkormányzatának  feladata a közfoglalkoztatás megszervezése. A közfoglal‐
koztatás támogatása igen magas. Településünkön elsősorban mintaprogramokban történik a 
foglalkoztatás. A Mezőgazdasági program 2011‐ben  indult és azóta  folyamatosan működik. 
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Ugyancsak  folyamatos a Belvíz program. Ezeknél a programoknál a  támogatás 100 %‐os. A 
támogatás elsősorban bér kifizetésére van  fordítva. A dologi kiadásokból védőfelszerelése‐
ket, munkaruhákat,  kéziszerszámokat és  gépeket  vásároltunk. Az önkormányzat  kiemelten 
kezelte a közfoglalkoztatási munkavégzést, valamint a közmunkaprogramokban való részvé‐
telt  is, hisz  így a munkaerő piacon hátrányos helyzetben  lévő embereknek és családjaiknak 
tud megélhetést biztosítani. A közfoglalkoztatás célja, hogy a munkanélkülieket munkára, az 
önkormányzatokat értékteremtő foglalkoztatásra ösztönözze.  

2014.  január‐február  hónapban  elkezdődött  az  ebek  traszponderrel  történő  ellenőrzése  a 
településen. A nyilvántartás alapján a bejelentett ebeket nem ellenőrizték, mivel az eb tulaj‐
donosa  eleget  tett  bejelentési  kötelezettségének.  Az  ellenőrzés  folyamán  megállapítást 
nyert, hogy Hunyán összesen 281 db kutya van, 8 tulajdonos nem tett eleget a kötelezettsé‐
gének, közülük a felszólítás után öten eleget tettek, míg 3 fő ellen szabálysértési eljárás  in‐
dult.  

2014. évben  a helyi  adókról  szóló  rendeletben Hunyán  a helyi  iparűzési  adó mértéke  lett 
módosítva 1,2%‐ra. Mivel az előző 2013 évben mindössze 1% volt az  iparűzési adómérték 
azonban  ez mérték  nagyon  kedvezőtlenül  hatott  az  önkormányzat  költségvetésére.  2014 
évben új helyi adó Hunya községben nem került bevezetésre. A helyi adók közül Hunyán a 
magánszemélyek kommunális adója és az iparűzési adó bevétele képezi a helyi adóbevételek 
nagy részét, az egyéb adók módjára behajtandó köztartozások jóval kevesebb bevételt jelen‐
tenek. A gépjárműadó adóbevétele 2013. január 1‐től változott, csak 40 %‐a kerül az önkor‐
mányzathoz, 60 %‐át pedig havonta az államnak utaljuk át.   

 

2014. évben adóellenőrzés  történt a magánszemélyek kommunális adó  területén. A  feltárt 
adóhiányt a törvény szerinti lehetőségnek megfelelően 5 évre visszamenőleg az érintett adó‐
zóknak előírásra kerültek. Ami közel másfél millió forint bevételt jelent az önkormányzatnak. 

Az adóbevallásokat, adatszolgáltatási kérelmeket már nem csak papír alapon lehet benyújta‐
ni az önkormányzathoz, hanem, ügyfélkapun keresztül  is.   Ez nem csak az ügyfelek részéről 
jelent  könnyebbséget,  hanem  az  ügyintéző  feladataiban  is, mivel  így már  egy  ellenőrzött, 
adóbevallás,  kérelem  stb.  kerül  az  ügyintéző  elé, melyek Hunya  önkormányzat  honlapján 
elérhetők, innen letölthetők.  

A Hunyai Kirendeltség dolgozói a  lakossági ügyintézést 2014. évben  is maximálisan  igyeke‐
zett ellátni. A kirendeltségen gyakorlatilag folyamatos az önkormányzati ügyekben az ügyfél‐
fogadás.  
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MELLÉKLETEK  

 

KÉPVISELŐ‐TESTÜLETEK ÉS BIZOTTSÁGOK MUNKÁJÁNAK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA 

 

  Ülések száma 
 
 

Hozott 
határo‐
zatok 
száma 

Ren‐
dele‐
tek 
szá‐
ma 

Jegy‐
zőköny
vek 
oldal‐
száma 

Egy ülés átlag időtarta‐
ma 

 

Előter‐
jesztések 
oldal‐
száma 

Napi‐
rendek 
száma 

soros  rendkí‐
vüli 

soros rendkívüli 

Gyomaendrőd város Képviselő‐
testülete 

23  6  652 26 1469 3 óra 35 
perc 

43 perc  3985 416

Hunya Község Képviselő‐
testülete 

16  2  152 17 342 1 óra 45 
perc 

30 perc  451 103

Csárdaszállás Község Képvise‐
lő‐testülete 

12  3  106 20 303 2 óra 30 perc  631 87

Ügyrendi Bizottság (Hunya)  4  1  23 ‐ 138 30 perc 15 perc  160 13

Ügyrendi és Pénzügyi Ellenőrző 
Bizottság (Csárdaszállás) 

6  ‐  27 ‐ 26 30 perc ‐  211 12

Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, 
Kisebbségi és Esélyegyenlőségi 
Bizottság 

16  ‐  275 ‐ 424 2 óra 36 
perc 

‐  1828 199

Városfenntartó, Környezetvé‐
delmi és Mezőgazdasági Bi‐
zottság 

12  ‐  196 ‐ 383 2 óra 32 
perc 

‐  1653 124

Pénzügyi, Gazdasági, Turiszti‐
kai, Ellenőrző és Közbeszerzési 
Bizottság  

13  17  396 ‐ 834 2 óra 20 
perc 

20 perc  2923 242

Gyomaendrőd, Csárdaszállás, 
Hunya Települési Önkormány‐
zati Társulás 

10  3  66 ‐ 91 ‐ ‐  468 41

Roma Nemzetiségi Önkor‐
mányzat 

7  3  57 ‐ 63 38 perc ‐  69 38

Német Nemzetiségi Önkor‐
mányzat 

5  2  57 ‐ 51 43 perc ‐  49 29

 

ÜGYFÉLFORGALOM BEMUTATÁSA 

 

Napi és havi bontásban: 

  2013 2014 
  Ügyfélfogadási  

napok száma 
Ügyfélforgalom  Ügyfélfogadási  

napok száma 
Ügyfélforgalom 

Január  10 1 218 13  1281

Február  12 1 554 12  1023

Március  12 1 459 12  1302

Április  12 1 087 12  963

Május  12 1 103 13  1364
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Június  12 1 165 12  1409

Július  13 1 141 13  1143

Augusztus  12 971 12  1014

szeptember  13 1 300 13  1554

Október  12 1 041 13  1290

November  12 1 211 12  1394

December  12 842 12  1287

Összesen  144 14 092 149  15 024

napi átlag ügyfélforga‐
lom 

98 101

Havi átlag ügyfélforga‐
lom 

1 174 1 252

Az alábbi táblázat 2003.  évtől mutatja be az ügyiratforgalom változását Gyomaendrődön: 

  Főszám  Alszám Gyűjtő Összesen 

2003  22 270  49 581 11 706 83 557 

2004  24 163  50 059 9 230 83 452 

2005  22 774  45 959 2 038 70 771 

2006  23 566  50 266 6 806 80 638 

2007  19 717  45 732 1 132 66 581 

2008  21 928  50 622 4 307 76 857 

2009  22 915  59 992 ‐ 82 902 

2010  20 265  66 764 ‐ 87 029 

2011  21 909  68 203 ‐ 90 112 

2012  21 304  62 914 ‐ 84 218 

2013  16 992  43 628 ‐ 60 620 

2014  14 420  45 077 ‐ 59 497 

A 2013. és 2014. év ügyiratforgalmi statisztikájának összehasonlítása: 

2013 2014 Vál‐
tozás %‐
ban 

Főszám 

Önkormányza‐
tok/szervezeti 
egységek 

Fő‐
szám 

Al‐szám  Összes Szervezeti egy‐
ségek 

Fő‐
szám 

Al‐szám  Összes 

Csárdaszállás  641 1 595  2 236 Csárdaszállás 466 1297  1763  ‐27 
Hunya  479 895  1 374 Hunya 521 1369  1890  +8
Adó O.  6 297 8 715  15 012 Adó O. 4723 7281  12004  ‐24
Közigazgatási  O.  6 367 17 176  23 543 Közigazgatási O. 6135 17565  23700  ‐1

Pénzügyi O.  965 3 145  4 110 Pénzügyi O. 484 2684  3168  ‐49
Városüzem  1 569 6 171  7 740 Városüzem 1420 6063  7483  ‐9
Közmunka  598 4 674  5 272 Közmunka 600 4869  5469  +0,3
Titkárság  75 1 247  1 322 Titkárság 71 3858  3929  ‐5

összesen  16 991 43 618  60 609 összesen 14 420 45 077  59 497  ‐13

 

- Csárdaszállás esetében a csökkenést az iktatási folyamat ellenőrzése okozza, kevesebb főszámot iktat‐
nak. Illetve az adó és hatósági ügyek iktatása az Adóosztály és a Közigazgatási Osztály iktatókönyvében 
történik. 

- Az Adóosztályon a végrehajtási cselekmények iktatása változott meg 2012‐ről 2013‐ra, ez a tendencia 
folytatódott a tavalyi évben  is, nem adós személyenként, hanem eljárási cselekményenként kerülnek 
iktatásra, valamint kevesebb külsős megkeresés érkezik, a hivatalból  indított megkereséseknél, pedig 
szintén eljárási cselekményenként iktatnak, így jóval kevesebb iktatott irat jelenik meg az osztály ikta‐
tókönyvében. 
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- A Pénzügyi Osztályról a behajtási ügyek átkerültek az Adóosztályra, ezért csökkent jelentős mértékben 
az osztályon az iktatott iratok főszáma. Az adó osztály iktatókönyvében ez nem jelentett emelkedést, 
mert ott nem személyenként, hanem eljárási cselekményként kerülnek iktatásra ezek a behajtási cse‐
lekmények. 

- A Titkárságon az alszámok háromszorosára nőttek, ez a növekedés a választások miatt következett be. 

Az alábbi táblázat az egy köztisztviselőre jutó ügyiratszámot mutatja be: 

2013 2014 Vál‐
tozás 
%‐ban 

Önkormányza‐
tok/szervezeti 
egységek 

Köz‐
tisztvi‐
selői 
létszám 

Ügyirat‐
szám ‐ 
Főszám 

Egy 
köztiszt‐
viselőre 
jutó 
ügyirat‐
szám 

Szervezeti egy‐
ségek 

Köz‐
tisztvi‐
selői 
létszám 

Ügyirat‐
szám ‐ 
Főszám 

Egy köz‐
tiszt‐
viselőre 
jutó ügy‐
irat‐szám 

Csárdaszállás  3 641  214 Csárdaszállás 3 466  155  ‐27

Hunya  3 479  160 Hunya 3 521  174  +8

Gyomaendrőd  43 15 871  369 Gyomaendrőd 44 13433  305  ‐17

Összesen:  49 16 991  347 Összesen 50 14420  288  ‐17

 
2014. ÉVI LÉTSZÁMVÁLTOZÁSOK 

 

Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal 

      2014.01.01  2014.12.31 

köztisztviselők 

Gyomaendrőd 

39  44

ebből GYES  (5 fő)  ebből GYES  (1 fő) 

ebből fizikai (2 fő)  ebből fizikai (2 fő) 

Csárdaszállás  3  3

Hunya  3  3

összesen:  45  50

 
Változások év közben: 
 

   változás  név  dátum 

Köztisztviselő 

GYED‐ről visszatérő 

Fagyas Dóra  2014.02.15 

Kürtiné Erdősi Klára  2014.03.19 

Hoffmanné Szabó Gabriella  2014.04.24 

Komróczkiné Tóth Katalin  2014.06.25 

Megszűnt jogviszony 

Fülöpné Kővári Ágnes  2014.09.30 

Poharelecné Rácz Ildikó ‐ áthelye‐
zéssel 

2014.09.07 

Nyugdíj miatt meg‐
szűnt jogviszony 

Lévai Éva  2014.08.31 

Új kinevezés 

Pap Gábor  2014.02.01 

Kovácsné Rácz Julianna ‐ előtte 
munkaügyi támogatással foglalk. 

2014.07.01 

Fekécsné Dinya Marianna  2014.08.18 

Ujfalusiné Herpai Edit  2014.08.18 

Hanyecz Adrienn  2014.09.01 
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Gyomaendrőd Város Önkormányzata 

munkavállalók     2014.01.01  2014.12.31 

köztisztviselő  polgármester  1  1

közalkalmazott 

mezőőrök  5  5

intézménytől átvett ‐ 
GYES‐en 

1  1

munkaszerződéses 
közmunkaprogram 
iroda 

5  5

   összesen:  12  12
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6. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS

A Képviselő-testület
2015. május 28-i ülésére 

Tárgy:  Beszámoló a Hunyai, Csárdaszállási, Gyomaendrődi Önkormányzati Tűzoltóság 2014. évi
tevékenységéről

Készítette:  Omiliák Csaba
Előterjesztő:  Omiliák Csaba

Tisztelt Képviselő-testület!
 
 
      I.            A tűzoltóság adott évre vonatkozó kiemelt céljainak végrehajtása
 
1.                  A Tűzoltóság alaptevékenységére és működésére vonatkozó jogszabályokban rögzített feladatok
magas szakmai színvonalú és maradéktalan végrehajtása.
 
2.                  A Tűzoltóság készenléti szolgálati feladatainak biztosítása szolgálatszervezéssel, a továbbképzéssel, a
különböző tervek és jelentések naprakész biztosításával, a szerek felszerelések üzembiztos állapotával.
 
3.                  Az éves gazdálkodás értékelése a parancsnok és parancsnok-helyettesek jelenlétében.
 
4.                  A gyakorlattervben, szereplő időpontokban a gyakorlatok megtartása.
 
5.                  Takarékos gazdálkodással biztosítani az intézmény zavartalan működését, a rendszeresített technikai
eszközök, felszerelések üzemképes állapotát.
 
6.                  A felvilágosító munkát az önkéntes jogkövetésre és a tulajdonosi szemlélet kialakulására irányítani.
 
7.                  A személyi állomány járandóságainak biztosítása, anyagi- és erkölcsi megbecsülésük szem előtt
tartása.
 
8.                  A KAP Online, Pajzs rendszer újításainak megismerése.
 
9.                  Parancsnok, parancsnok-helyetteseknek a heti és napi feladatok megbeszélése.
 
10.              Alkalomszerű állománygyűlés megtartása. 
 
   II.            A Tűzoltóság vezetése, irányítása, fő feladatai
 
1.      Parancsnok részvétele a Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő Testület ülésein.
Parancsnok, Parancsnok-helyettes részvétele a Szeghalmi Katasztrófavédelmi Kirendeltség havi vezetői
értekezletein illetve Szarvasi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság heti vezetői értekezletein.
A tűzoltóságunk hatékonyan együttműködik a elsődleges műveleti körzetén lévő önkormányzatokkal, civil
szervezetekkel.
A Tűzoltóság társadalmi kapcsolatainak erősítése.  
 
2.     A tűzoltóság köztestületi formában működik, 11 főállású, valamint 8 fő önkéntes vonulós létszámmal
rendelkezik. A tűzoltó állomány részére az éves elméleti és gyakorlati képzések megtartásra kerültek, melyek az
oktatási naplóban lettek rögzítve.
Az éves oktatási tematika alapját a hatályban lévő jogszabályok, intézkedések alkotják. A gyakorlati képzéseken
nagy hangsúlyt fektetünk a tűzoltó taktikai ismeretek elsajátítására. A gyakorlati képzéseket követően azonnal
megtörténik az értékelés.
 
3.      A tűzoltóság az elsődleges művelet körzetén megtartásra került városi rendezvényeken részt vett (pl. Sajt és
Túrófesztivál, Nemzetközi Halászléfőző verseny, Iskolai rendezvények). 
 
4.     Folyamatos kapcsolatot tartunk a németországi Schöneck testvérvárosunk tűzoltóságával, melynek fő
célkitűzései: a tűz és műszaki mentés területén a tapasztalatcsere. A 2014. évben a testvérvárosi találkozó
alkalmával 4 fő tűzoltó látogatott el a Schöneck testvérvárosi tűzoltóságra.
 
5.     A helyi újságokban és a tűzoltóság honlapján folyamatosan tájékoztatjuk a lakosságot a tűzoltóság munkájáról,
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és a lakosságot érintő tűzvédelmi szabályokról (pl. tűgyújtási tilalom).
 
6.     A munkavédelmi feladatokat egy külsős munkavédelmi szakember segítségével látjuk el. A munkavédelmi
szakember bevonásával kerültek megtartásra a munkavédelmi oktatások. A munkavédelmi szemlék és ellenőrzések
dokumentált módon megtalálhatók.
 
III.            Szakmai munka végzésének fontosabb feladatai
 
1.     A 2014. évben a Tűzoltóság 52 db műszaki mentéshez, 26 db tűzesethez illetve 8 db téves jelzéshez vonult.
Az éves vonulások száma 86db.
Beavatkozások: - Önálló beavatkozás tűzesetnél: 21db
                          - Kiérkezés előtt felszámolt tűzeset: 1db
                          - Önállóan beavatkozott műszaki mentés: 52db
                          - Kiérkezés előtt felszámolt műszaki mentés: 0db
                          - Téves jelzés: 8db
                          - Hivatásos tűzoltósággal együtt 4 db káresetet számoltunk fel. 
 
2.      A napi szolgálatot 2 fő, ebből híradó ügyeletet folyamatosan egy fő látja el 24 órás szolgálatváltásban. A híradó
ügyeletes TÜRR rendszer segítségével riasztja a gépjárműfecskendőre beosztott állományt.
 
3.     A 2014. évben a tűzoltóságunk által 2 db parancsnoki ellenőrző gyakorlaton és 4 db begyakorló gyakorlaton
vett részt az állomány. A tűzoltóságunk elsődleges műveleti körzetén a hívatásos tűzoltóság által megrendezésre
került helyismereti, begyakorló, parancsnoki ellenőrző gyakorlatokon részt vett, ezzel is gyakorolva, erősítve a közös
beavatkozások biztonságát és sikerességét.
A gyakorlatok minden esetben sikeresen zárultak. A gyakorlatokon a személyi állomány a kapott feladatokat
végrehajtotta, a gyakorlat során felmerült taktikai megoldások az értékeléskor ki lett elemezve. A gyakorlatokon a
szerparancsnok, beavatkozó állomány munkája minden esetben megfelelő volt.
4.      A 2014-es évben 36db ellenőrzés történt a tűzoltóságunkon.
Ellenőrzések megoszlása:- Békés Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság: 25 db
                                         - Szeghalmi Katasztrófavédelmi Kirendeltség: 6 db
                                         - Szarvasi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság: 4db
                                         - BM OKF Ellenőrzési Szolgálat MEO: 1db
Az ellenőrzések során azonnali intézkedésre okot adó hiányosság nem merült fel.                                        
 
IV. Műszaki szakterület feladatainak végrehajtása
 
1.     A tűzoltóság folyamatosan 2db középkategóriájú Mercedes gépjárműfecskendőt tart készenlétben (MB1222,
MB1019). A gépjárműfecskendő málházata megfelel a jogszabályi előírásoknak.
A meglévő technikai eszközök az előírásoknak megfelelően felülvizsgálatra kerültek.
A tűzoltó laktanyát az Önkormányzati Tűzoltóság közösen használja a tűzoltó egyesülettel, melyet folyamatosan
korszerűsít.
A tűzoltó laktanya közüzemi szolgáltatásai közül a villanyt és a vízellátást az Önkormányzat finanszírozta, ezzel is
támogatva a tűzoltóságunkat.
A 2014. évben a takarékos gazdálkodásnak köszönhetően sikerült a tűzoltóságnak új tűzoltó védőfelszereléseket
vásárolnia ( tömlőket, bevetési ruhákat).
A tűzoltóságunkon lecserélésre került a magasnyomású mosóberendezés mellyel a gépjárműveket illetve használat
után a tűzoltó tömlőket takarítjuk.
Minden esetben a vásárlásokról engedély kértünk a Békés Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgatójától
illetve a Szarvasi Hívatásos Tűzoltó-parancsnokság Tűzolóparancsnokától. 
 
A napi ügyek intézésére 2013-as évben a Gyomaendrőd Város Önkormányzattól használatra kapott LADA NIVA
személygépjárművet használja a tűzoltóság. A laktanya ingatlan állapota kielégítő, a 2015-ös évben tervezünk egy
tisztasági festést.
Technikai értelemben a tűzoltóságunk el van látva a szükséges technikai eszközökkel,
így fizikai akadály nincsen a feladat ellátásnak.
 
2.     A laktanyában működik vezetékes internet szolgáltatás, vezetékes telefon szolgáltatás (06-66/386-130). Az
informatikai rendszer zavartalan működése érdekében egy aggregátort állítottunk készenlétbe.
 A zavartalan informatikai rendszer működése érdekében egy mobil internet is készenlétben van állítva a híradó
ügyeleten.
 
V. Rendezvények
 
Az Önkormányzati Tűzoltóság a Tűzoltó egyesülettel karöltve 3db tűzoltó nyíltnap megrendezésében vett részt. A
2014-es évben a tűzoltóság számos nem a tűzoltóság által rendezett rendezvényen is részt vett, a laktanyában több
alkalommal tettek látogatást a helyi iskolák, óvodák diákjai. 
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Az egység részt vett a 2014-es évben:
-        a Nemzetközi Sajt és Túrófesztiválon
-        az augusztus 20.-i Nemzetközi Halászléfőző versenyen
-        a Rózsahegyi Kálmán Általános Iskola egészségnapján
-        a gyermeknapi rendezvényen, Gyomaendrődön és Hunyán
-        Öregszőlőben a Paprikás krumpli főző versenyen
-        Rózsahegyi napok keretében megrendezett tábortűz biztosításán
-        Dr. Békés Fogászat egészségnapján
 
VI. Értékelés, célok
 
Az idei évre tervezett feladatokat és célokat szinte maradéktalanul sikerült végrehajtanunk. Ennek ellenére
folyamatosan szükség van fejlődésre és fejlesztésre, aminek kidolgozása és végrehajtása folyamatosan zajlik, az
aktualitások és változások figyelembevételével. A tűzoltóság vezetői állománya és a beosztott főállású és önkéntes
állománya folyamatos képzésekkel, gyakorlatokkal kívánja biztosítani a beavatkozás és a mindennapi tűzoltói
tevékenység során a megfelelő szakmai színvonal megtartását és emelését.
Az éves ellenőrzéseken az állomány fegyelmezettsége, hozzáállása megfelelő volt. 
 
VII. 2014- évi gazdasági beszámoló az Önkormányzati Tűzoltóság pénzfelhasználásáról
 
A Hunyai, Csárdaszállási, Gyomaendrődi Önkormányzati Tűzoltóság 2014. évi működése során 33 496 983 Ft
összegű bevételt realizált, melyből 28 406 095 Ft az Önkormányzati Tűzoltóságokat megillető normatív állami
támogatás, Gyomaendrőd Város Önkormányzata 5 000 000 E Ft összegű működési célú támogatást biztosított,
egyéb bevétel: 90.888 Ft. 2013 évről  áthozott 509 267 e/Ft támogatás maradványból 356 486 Ft bérköltségre, 152
781 Ft dologi kiadásra lett 2014 évben felhasználva.
 
A Köztestületnek az állami támogatás terhére a   2014. évi működése során 28 915 362 Ft kiadása merült fel, mely
támogatásból bérköltség összege 18 264 716 Ft, a munkaadókat terhelő járulék 3 353 158 Ft, beruházásra,
felújításra 317 825 Ft-ot, a egyéb működési kiadásra 6 979 663 Ft-ot fordított. Támogatás maradvány: 0 Ft. 
 
A Köztestület 2014. évben meg tudta tartani a 11 fő tűzoltó állományi létszámát, végrehajtottuk a kötelezően előírt
béremelést.
2014. évi állami normatív támogatás mellett a települési önkormányzat támogatása hozzájárult a stabil és
biztonságos működési feltételek kialakításához.
 
Az elszámolásban kimutatott 6 826 882 Ft összegű dologi kiadása a laktanya rezsi költségét, a gépjárművek és
kisgépek üzemanyag költségét, szakmai eszközök biztonságtechnikai ellenőrzésének költségei, a tűzoltók
biztonságát szolgáló ruházat vásárlását foglalja magába, valamint a gépjárművek javításával, és műszaki
vizsgáztatásával kapcsolatos kiadásokat.
 
A Hunyai, Csárdaszállási, Gyomaendrődi Önkormányzati Tűzoltóság személyi állománya eddigi tevékenységét a
jogszabályi keretek között, hivatástudatát szem előtt tartva hajtotta végre.
A Hunyai, Csárdaszállási, Gyomaendrődi Önkormányzati Tűzoltóság alapvető rendeltetése az elsődleges műveleti
körzetében élő lakosságának élet- és vagyonbiztonságának, a nemzetgazdaság és a kritikus infrastruktúra elemek
biztonságos működésének védelme, amely kiemelkedően fontos közbiztonsági feladat. A komplex védekezés
elősegíti a veszélyhelyzetek megelőzését.
 
Gyomaendrőd, 2015-01-07 
 
                                                                                                 Tisztelettel:
 

Omiliák Csaba
 Tűzoltó parancsnok

Döntési javaslat 

"Beszámoló elfogadása"

Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: település üzemeltetés
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.

Hunya Község Önkormányzata elfogadja a Hunyai, Csárdaszállási, Gyomaendrődi Önkormányzati Tűzoltóság 2014.
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évi tevékenységéről szóló beszámolót.

Határidők, felelősök:

Határidő: azonnal
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