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1. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS

A Képviselő-testület
2020. augusztus 26-i ülésére 

Tárgy:  Beszámoló a 2020.évi költségvetés 1-6. havi teljesítéséről
Készítette:  Balogh Rita
Előterjesztő:  Hegedüs Roland polgármester
Véleményező bizottság:  Ügyrendi Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
 
Hunya Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2020. február 14-ei ülésén fogadta el a 2020. évi
költségvetését, melyet a 1/2020. (II. 14.) önkormányzati rendeletével határozott meg.
 
Az Önkormányzat bevételei 2020.01-06. hónapban az alábbiak szerint alakultak:
 
 

                                                                                                                 adatok forintban

Megnevezés Eredeti ei. Módosított ei. Teljesítés
Teljesítés

%
Önkormányzatok működési támogatása 1 851 300 1 922 270 1 033 646 54
Egyéb működési célú támogatás államháztartáson
belülről 34 750 700 34 750 700 13 846 329 40
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 0 0 5 442 343 -
Magánszemélyek kommunális adója 4 500 000 4 500 000 2 591 923 58
Iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó 25 000 000 25 000 000 14 511 073 58
Gépjármű adó 3 500 000 3 500 000 0 -
Egyéb közhatalmi bevételek 50 000 50 000 34 491 69
Önkormányzati működési saját bevétel 16 991 000 16 991 000 12 786 920 75
Felhalmozási bevételek 0 0 0 0
Működési célú átvett pénzeszközök 0 0 31 933 -
Költségvetési bevételek összesen 86 643 000 86 713 970 50 278 658 58
Finanszírozási bevételek 39 606 000 57 200 517 57 200 517 100
 
 

BEVÉTELEK
 
Az intézményi működési bevételek teljesülése 54 %-on áll. Ez megfelel az időarányos tervezett értéknek.
 
A működési célú támogatások államháztartáson belülről bevételi soron a teljesítés 40 %-os értéket mutat. Itt
tartjuk nyilván az állami támogatásokat, a Nemzeti Foglalkoztatási Alaptól-, valamint a Nemzeti Egészségbiztosítási
Alapkezelőtől érkező állami bevételeket.
                                                                                                       
A közhatalmi bevételek a vizsgált időszakban 52%-on teljesültek, ezen belül a vagyoni típusú adóbevétel 58 %-
ban, a termékek és szolgáltatások adói pedig 51 %-ban realizálódtak. A vagyoni típusú adók közé tartozik a
magánszemélyek kommunális adója. A termékek és szolgáltatások adói közé sorolandó a helyi iparűzési adó, a
gépjárműadó. Az iparűzési adóbevételünk 58%-ban teljesült a vizsgált időszakban.
 
A finanszírozási bevételek módosított előirányzata 57 200 517 Ft. A finanszírozási bevételek között tartjuk nyílván
az előző évi maradvány költségvetésbe beépített összegét. Hunya Község Önkormányzatának 2019. évi
maradványa 57 200 517 Ft. volt. Ebből az összegből a költségvetés egyensúlyának biztosítása érdekében 4 848 000
Ft-ot beépítettünk az eredeti költségvetésbe. 34 758 000 Ft-ot pedig feladattal terhelt maradványként kezeltünk, a
Magyar Falu Programok pályázatok miatt. A további 17 594 517 Ft maradványból 8 892 493 Ft a háziorvosi
feladathoz kapcsolódó, csak erre a feladatellátásra biztosítható maradvány, és 432 885 Ft pedig a Vizi-közmű
számlához kapcsolódó, szintén csak erre a feladatra biztosítható maradvány. Az így megmaradt 8 269 139 Ft-ból
lehet fedezni a 2020. évi költségvetésben nem szereplő kiadásokat, mely beépítésre került a működési célú
tartalékok közé.
Képviselő-testületi döntés alapján 674 053 Ft-ot átütemeztünk a Kamut, Hunya, Murony agglomerációs
csatornahálózatának és közös szennyvíztisztító telepének kialakításához szükséges tervdokumentációk
elkészítésének finanszírozásához.
A továbbá 82 550 Ft-ot a szociális célú tüzelőanyag pályázathoz kapcsolódóan kellett visszafizetnünk a Magyar
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Államkincstár részére, melynek kamata 1 056 Ft volt. Kifizetésre került az elutasított Magyar Falu Program- Óvoda
udvar című pályázathoz kapcsolódó projektelőkészítési feladatok számlája 190 500 Ft összegben.
 

 
KIADÁSOK

 
 

Megnevezés  Eredeti ei.  Módosított ei.  Teljesítés Teljesítés %-a
Személyi juttatások 29 120 000 28 879 761 15 217 522 53
Munkaadót terhelő járulékok 4 987 000 4 992 040 2 654 264 53
Dologi kiadások 48 219 000 57 847 732 20 094 958 35
Ellátottak pénzbeli juttatásai 1 900 000 1 900 000 580 500 31
Egyéb működési célú kiadások 8 457 000 16 727 902 3 236 632 19
Beruházási kiadások 1 300 000 2 354 898 1 837 978 78
Felújítási kiadások 32 193 000 31 138 102 5 459 931 18
Egyéb felhalmozási célú kiadások 0 0 0 -
Költségvetési kiadások összesen 126 176 000 143 840 435 49 081 785 34
Finanszírozási kiadások 73 000 74 052 74 052 100
 
 
A működési kiadásokon belül a személyi juttatás 53 %-os, a munkaadót terhelő járulékok szintén 53 %-os teljesítést
mutatnak. A személyi juttatások kiadása meghaladja az időarányos terveket, ami abból ered, hogy az EFOP
pályázat keretében kifizetett bérek és ösztöndíjak az év első negyedévében teljesítésre kerültek.
 
A dologi kiadások tervezett előirányzatából 35 % lett felhasználva, 20 095 EFt értékben.
                                                                                               
A működési célú támogatásértékű kiadások 19 %-ban teljesültek.  
Ezen a költségvetési soron számoljuk el a Család és Gyermekjóléti Szolgálatnak fizetendő 295 E Ft-ot, valamint a
Békés Megyei Kormányhivatal közfoglalkoztatási programokhoz kapcsolódó fel nem használt támogatási előleg
összegét (123 E Ft) és 142 E Ft összegben a DAREH és Körös-szögi Kistérség Többcélú Társulás működési
hozzájárulását, valamint ezen kiadások tartalmazzák a Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal Hunyát érintő
(2019. évi utolsó és 2020. I. negyedévi) kiegészítését.
 
Beruházási kiadásként beszerzésre kerültek a képviselők és bizottsági tagok részére a 7 db új laptop, 1.217.300 Ft
értékben. Tárgyi eszközök beszerzése valósult meg 505 EFt értékben: porszívó, háziorvosi szolgálat részére
hősugárzó, 2 db teleszkópos ablaktörlő, 2 db termosz, a Magyar Falu Program- Orvosi eszköz pályázathoz a
fogorvosi eszközök és a Trianoni emléktábla.
 
 A felújítások között 5 459 931 Ft jelenik meg, amely a Magyar Falu Program- Óvodafejlesztés pályázathoz
kapcsolódó kivitelezési költségeket tartalmazza.
 
Az önkormányzat 2020. június 30-án 64.396.919 Ft. pénzeszközzel rendelkezett az alábbi bontásban:

Számla megnevezése Egyenleg forintban
Önkormányzati pénztár 21 245
Közfoglalkoztatási pénztár 49 075
Főszámla (önálló költségvetési számla) 4 748 535
Közfoglalkoztatás miatti támogatási számla 5 774 474
Háziorvosi szolgálat elszámolási számla 9 823 080
Vizi-közmű számla 904 809
Kommunális adó elszámolási számla 2 591 923
Iparűzési adó elszámolási számla 14 511 073
Gépjárműadó elszámolási számla 122 367
Pótlék beszedési számla 34 491
EFOP pályázat elszámolási számla 4 669
VP pályázat elszámolási számla 9 521
Magyar Falu program elszámolási számla 25 801 657
Idegen bevételek 0
Pénzkészlet összesen 64 396 919
 
A közfoglalkoztatási-, a háziorvosi-, a vízi közmű-, az EFOP-,  a Magyar Falu program, valamint a VP pályázathoz
kapcsolódó elszámolási számlákon megjelenő összegek csak a számla megnevezésében szereplő feladatokra
használhatók fel.
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Kérem a Képviselő-testületet a település költségvetésének 2020. 1-6. havi teljesítéséről szóló beszámolót tárgyalja
meg.

Döntéshozói vélemények

Ügyrendi Bizottság  
 
Döntési javaslat 

"Beszámoló a 2020.évi költségvetés 1-6. havi teljesítéséről"

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

Hunya Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a 2020. évi költségvetésének 1-6. havi teljesítéséről
szóló beszámolóját. 

Határidők, felelősök:

Határidő: azonnal
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2. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS

A Képviselő-testület
2020. augusztus 26-i ülésére 

Tárgy:  Javaslat a Térségi Szociális Gondozási Központ hunyai dolgozói részére
eseti illetménykiegészítés biztosítására

Készítette:  Pap-Szabó Katalin jegyző, Szilágyiné Bácsi Gabriella osztályvezető
Előterjesztő:  Hegedüs Roland polgármester
Véleményező bizottság:  Ügyrendi Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
 
Magyarország Kormánya a 40/2020. (III.11.) kormányrendelettel 2020. március 11. napján a koronavírus járványra
való tekintettel veszélyhelyzetet rendelt el, mely az élet számos területe mellett a szociális intézményekben is
megnehezítette a mindennapi munkavégzést. A térségi szociális intézményben elsősorban az idős otthoni
ellátásban, valamint a szociális alapellátásban munkát végző kollégákra nehezedett többlet teher nem csak fizikai,
hanem mentális értelemben is. Az egészségügyben dolgozók többlet munkája állami szinten elismerésre került, de a
szociális szférában ehhez hasonló javadalmazás még várat magára. Ettől függetlenül is keressük a lehetőséget arra,
hogy a Térségi Szociális Gondozási Központ dolgozóinak munkája helyi szinten elismerésre kerüljön különös
tekintettel arra a tényre, hogy a veszélyhelyzettel kapcsolatos többlet feladatok továbbra is fennállnak attól
függetlenül, hogy az intézményekben a kijárási korlátozások feloldásra kerültek.
 
Ezért jelen előterjesztésben javaslattal élek, hogy a Társulási Tanács által fenntartott Térségi Szociális Gondozási
Központ hunyai dolgozói, akik többletfeladatot láttak el, egyszeri illetménykiegészítésben részesüljenek. Az egyszeri
juttatás nettó összege 50.000 Ft (bruttó összeg: 75.188 Ft + 11.654 Ft járulék).
 
A Térségi Szociális Gondozási Központ hunyai telephelyén négy fő foglalkoztatott végez munkát, a négy főt illetően
ez összesen 347.368 Ft önkormányzati hozzájárulást jelent, mely összeget a 2019. évi pénzmaradvány terhére
biztosít az Önkormányzat a Társulási Tanács részére. A juttatás a szeptember havi illetménnyel együtt kerülne
kifizetésre.  

Kérem a Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására, és a Térségi Szociális Gondozási Központ dolgozói
részére az egyszeri juttatás fentiek szerinti biztosítására.

Döntéshozói vélemények

Ügyrendi Bizottság  
 
Döntési javaslat 

"Egyszeri juttatás kifizetésének jóváhagyása"

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

Hunya Község Önkormányzat képviselő-testülete a Térségi Szociális Gondozási Központ azon hunyai dolgozói
részére, akik a veszélyhelyzet ideje alatt többletfeladatot láttak el, egyszeri illetménykiegészítést biztosít a 2020.
szeptemberében esedékes bérkifizetéssel egy időben. Az eseti illetménykiegészítés nettó összege 50.000 Ft/ fő, a
juttatásban részesülő munkavállalók létszáma 4 fő. A kifizetésre kerülő illetménykiegészítést a képviselő-testület a
2019. évi maradvány terhére biztosítja. 

Határidők, felelősök:

Határidő: azonnal
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3. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS

A Képviselő-testület
2020. augusztus 26-i ülésére 

Tárgy:  Beszámoló a Szarvasi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság 2019. évben
elvégzett feladatairól

Készítette:  Balogh Rita
Előterjesztő:  Hegedüs Roland polgármester
Véleményező bizottság:  Ügyrendi Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!

A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. tv. 30. § (5) bekezdésének
értelmében a tűzoltóparancsnok, vagy a kijelölt helyettese évente beszámol a hivatásos tűzoltóság szolgálati
területén működő települési önkormányzat képviselő-testületének a település tűzvédelmi helyzetéről. A tűzvédelem
érdekében tett intézkedésekről és az azzal kapcsolatos feladatokról.
 
Hunya Község tekintetében Bíró Zoltán tűzoltó alezredes, parancsnok elkészítette a 2019. évről szóló tájékoztató
beszámoló anyagot, melyet elfogadásra Hunya Község Önkormányzat Képviselő-testülete elé terjesztett.
 
A beszámoló az előterjesztés mellékletében olvasható. 

Döntéshozói vélemények

Ügyrendi Bizottság  
 
Döntési javaslat 

"Beszámoló a Szarvasi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság 2019. évben elvégzett feladatairól"

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

Hunya Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a Szarvasi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság 2019.
évben elvégzett feladatairól szóló beszámolót. 

Határidők, felelősök:

Határidő: azonnal



 
BÉKÉS MEGYEI 

KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁG 
SZEGHALMI KATASZTRÓFAVÉDELMI KIRENDELTSÉG 

SZARVASI HIVATÁSOS TŰZOLTÓPARANCSNOKSÁG 
 

 
 
 

 

 

 
 
 
 

 
 

B E S Z Á M O L Ó 
 

A  S ZARVASI  HIVAT ÁSOS TŰZO LTÓPARANCSNOKSÁG 
2019 .  ÉVI  TEVÉK ENYSÉGÉRŐL 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Előterjesztő: 

 
 
 

                  Biró Zoltán tűzoltó alezredes 
                                                                                                tűzoltósági tanácsos
                  tűzoltóparancsnok 
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I. Bevezetés 
 
 A Szarvasi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság (továbbiakban: tűzoltóság) 2019-ben a tervezett 
feladatait az érvényben levő szabályozóknak megfelelően hajtotta végre. A tűzoltóság 
célkitűzéseinek megfogalmazásakor elsődleges feladat volt a Békés Megyei 
Katasztrófavédelmi Igazgatóság (a továbbiakban: igazgatóság) és a Szeghalmi 
Katasztrófavédelmi Kirendeltség stratégiai céljaihoz való igazodás, a Belügyminisztérium 
Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság munkaprogramjában meghatározott feladatok 
helyi szintű végrehajtása, alkalmazása a Szeghalmi Katasztrófavédelmi Kirendeltség, 
valamint az igazgatóság szakmai irányítása mellett. 
 
A Szarvasi HTP az alábbi fő feladatokat tűzte ki 2019. évre: 
 

 szabadtéri tűzesetek számának visszaszorítása, ezzel kapcsolatos lakossági 
tájékoztatás további erősítése, a szabadtéri égetésekkel kapcsolatos szabályok 
lakossággal történő megismertetése – helyi médiák bevonása a tájékoztatásba. 

 a szén-monoxid mérgezések megelőzése érdekében intenzív 
lakosságtájékoztatás folytatása 

 az önkéntes mentőszervezetek bevonásának erősítése a kárfelszámolásban 
 az önkéntes tűzoltó egyesületek erősítése – szakmai és pályázati úton 
 pályázati lehetőségek kiaknázása a járási és települési mentőcsoportok 

valamint az önkéntes tűzoltó egyesületek vonatkozásában 
 a lakossággal való kapcsolattartás további fokozása: tűzvédelmi bemutatók, 

előadások, nyílt napok szervezése, települési rendezvényeken való 
megjelenések 

 ifjúságnevelés további erősítése: nyílt napok tartása, katasztrófavédelmi 
ifjúsági versenyre történő felkészítés, közösségi szolgálatot teljesítők körének 
növelése, oktatási intézményekben bemutatók tartása 

 idős korúak megszólítása a lakásokban keletkezhető tűzesetek, szén-monoxid 
mérgezéses esetek megelőzése érdekében 

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

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

 
A tűz-és káresetek jelentős része I. vagy I. kiemelt riasztási fokozatban került felszámolásra. 
 
2019. évben halálos kimenetelű tűzeset nem történt a Szarvasi HTP működési területén. 
 
A tűzvizsgálat 2 esetben került lefolytatásra. 
 
Kiemelt tűzeset nem történt a Szarvasi HTP működési területén 2019. évben.  
 
2019. 05. 21-én Szarvasi HTP egy gépjárműfecskendője részt vett a békéscsabai István 
Malom tűzesetének felszámolásában. A riasztási fokozat V. kiemelt volt 
 
2019-ben a műszaki mentések száma majdnem elérte a tűzesetek számát.  
Jelentős viharok nem érték el térségünket, ennek ellenére nagy számú számú viharkár 
keletkezett (46 eset). A műszaki mentési események egyharmadát a közúti balesetek képezték, 
összesen 21 esetben. Szén-monoxid mérgezés esethez 3 esetben vonultak a tűzoltók. 
Gázszivárgás 8 esetben történt. Ezen kívül állatmentés, betegek mozgatása, lakásba való 
bejutás rendőrség, mentők kérésére, elakadt jármű kimentése, vízeltávolítás, halott személy 
kiemelése eseményeknél is közreműködtünk. Kiérkezés előtt felszámolt műszaki mentési 
esemény 10 esetben történt. 
 
2019. 07. 28-tól több napon keresztül a Békéscsabát sújtó rendkívüli vihar felszámolásában 
részt vett a Szarvasi HTP egy gépjárműfecskendővel. 
 
2019. 09. 09-tól több napon keresztül a Szegedet sújtó rendkívüli vihar felszámolásában részt 
vett a Szarvasi HTP egy gépjárműfecskendővel. 
 
2019. 06. 28-07. 01. között a Szarvasi HTP parancsnok-helyettese a Szabolcs-Szatmár Bereg 
megyét sújtó rendkívüli vihar felszámolásának irányításában, operatív feladatok ellátásában 
nyújtott segítséget. 
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1. Szarvas 30 4 1 32 1 68 66 3 0 5 0 74 142

2. Békésszentandrás 8 2 0 2 0 12 10 2 0 1 0 13 25 

3. Csabacsűd 4 0 0 0 0 4 5 1 0 0 0 6 10 

4. Kardos 4 1 0 1 0 6 1 0 0 0 0 1 7 

5. Örménykút 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 

6. Kondoros 1 3 0 2 1 7 9 0 0 1 0 10 17 

7. Gyomaendrőd 34 5 1 5 1 46 36 3 0 1 0 40 86 

8. Hunya 2 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 1 3 

 

 

  
  
  
  

Gyomaendrőd város tűzvédelme 
 
Gyomaendrőd közigazgatási területén 2019. évben 46 esetben volt riasztás tűzesethez.                 
39 esetben beavatkozásra is szükség volt, 1 esetben utólagos tűzeset történt, 5 esetben 
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téves jelzéshez vonultak a tűzoltó egységek, 1 esetben szándékosan megtévesztő jelzést 
adtak. 
 
A 46 tűzeset megoszlása a következők szerint alakult: 
 
20 esetben szabadtéri tűzeset, 2 esetben gépjármű tűzeset, 13 esetben lakóépület tűz, ipari-
tárolási létesítményben 3 tűzeset, iroda jellegű létesítményben 1 alkalommal kereskedelmi, 
vendéglátó létesítményben történt. Utólagosan 1 tűzesetet jeleztek. Téves jelzés 5 esetben, 
szándékosan megtévesztő jelzés 1 esetben történt.  
 
A tűzesetek száma a 2018 évihez képest jelentősen növekedett, ami annak köszönhető, hogy a 
az időjárás kedvezett a szabadtéri tüzek kialakulásának. 
 
40 esetben történt műszaki mentési esemény: 36 esetben beavatkozásra volt szükség,      
3 esetben kiérkezés előtt felszámolásra került, 1 esetben téves jelzés történt. A műszaki 
mentések száma az utóbbi években jelentősen meghaladta a tűzestek számát, ami több 
mint tíz év óta tartó folyamat. 2019. évben kevesebb műszaki mentési esemény történt, 
azonban a tűzesetek száma  növekedett. 
 
A műszaki mentések esetszáma 30 %-kal csökkent a 2018. évi adatokhoz viszonyítva.  
 
10 esetben volt szükség viharkár utáni beavatkozásra – ez a műszaki mentések  25 %-át teszi 
ki. A műszaki mentések 20 %-a közúti balesethez (8 eset) köthető. 2 esetben szén-monoxid 
mérgezéshez kellett vonulni, amelyek következtében sérülés nem történt.  Ezen kívül vízkár 
felszámolásában 1 esetben, darázs eltávolításban 4 esetben, állatbalesetnél 3 alkalommal 
egyéb esetben pedig 11-szer kellet közreműködni. 1 alkalommal téves jelzés történt. 
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Összefoglalva elmondható: Gyomaendrődön a 2019-es összes eseményszám az előző évihez 
viszonyítva 5 %-kal emelkedett. A tűzesetek száma jelentősebben emelkedett, a műszaki 
mentési beavatkozások száma csökkent. 
A tűzesetek számának emelkedésében szerepet játszott az a körülmény hogy az időjárás 
kedvezett a szabadtéri tüzek kialakulásának. Ezen kívül emelkedett az otthonokban 
keletkezett tüzek száma is. 
Jelentős tűzeset nem keletkezett Gyomaendrődön 2019. évben. 
 
A műszaki mentések száma megközelítette a tűzesetek számát Gyomaendrőd közigazgatási 
területén. 
A műszaki mentési események között szerepeltek közúti balesetek és viharkárok a 
legnagyobb számban: ez a két kategória teszi ki a műszaki mentések 45 %-át. Ezen kívül 
vízkár, szén-monoxid szivárgás, állatbaleset, rovar eltávolítás fordultak elő kisebb számban. 
A száraz időszakban megnövekvő szabadtéri tüzek megelőzése érdekében tájékoztatásra 
kerültek az önkormányzatok az égetés tűzvédelmi szabályairól, majd az aratási munkákat 
megelőzően újabb felhívás lett közzétéve a falugazdák és jegyzők számára. 
Ezen túlmenően Gyomaendrődön jól működő önkormányzati rendelet szabályozza a növényi 
hulladékok belterületi égetését. 
 
III. Az állomány képzése, képzettsége 
 
Minden tűzoltó számára kiemelt feladat a tűzoltói ismeretek szinten tartása és fejlesztése.        
A kiképzést az éves ciklikus tervben meghatározott tematika szerint hajtottuk végre. A félévi 
és év végi vizsgákat teljesítettük, tűzoltóink az országos átlag fölötti eredményt értek el.  
Két fő 2019. szeptember hónapban megkezdte felsőfokú tanulmányait a beosztásukhoz 
szükséges előírt állami és szakmai felsőfokú képesítés megszerzése érdekében a Nemzeti 
Közszolgálati Egyetemen. 2019. május hónapban egy fő megszerezte a vezetéstechnikai 
oktatói jogosultságot. Egy fő 2019. december hónaptól műveletirányító referens képzésen 
vesz részt. Egy fő 2019. május hónapban gépjárművezetői kinevezést kapott, és további két fő 
vesz részt gépjárművezetői képzésen, későbbi kinevezésük érdekében. 
 
IV. Tűzvédelem, tűzmegelőzés 
 
A tűzoltóparancsnokság készenléti szolgálatot ellátó állománya a létesítményekbe tervezett 
gyakorlatok alkalmával minden esetben vizsgálták az adott létesítmény tűzvédelmi 
dokumentumait, illetve tűzvédelmi előírások érvényesülését. Hiányosság esetén a helyszínen 
felhívták a létesítmény vezetőjének figyelmét annak megszüntetésére. 
A készenléti szolgálatot ellátó állomány ezen kívül számos tűzcsap és oltóvíz forrás 
működőképességét valamint tűzvédelmi előírásoknak való megfelelőségét ellenőrizte. 
 
A katasztrófavédelmi megbízott és a parancsnok-helyettes részt vett több esetben a szabadtéri 
tűzesetek kockázatos helyszíneinek ellenőrzésében. 
 
2019. augusztus 02-án részt vettünk a Szarvason a rendőrséggel és honvédséggel közösen  
megrendezett toborzó rendezvényen, amelyen számos tűzmegelőzési témájú tájékoztatást is 
adtunk az érdeklődők részére. 
 
A tűzoltóparancsnok több lakossági rendezvényen előadást tartott az Országos Tűzmegelőzési 
Bizottság, a Békés Megyei Tűzmegelőzési Bizottság országos kampányának keretében a 
szabadtéri tüzelés veszélyeiről, a szén-monoxid mérgezések megelőzési lehetőségeiről, a 
háztartásokban bekövetkezhető tűzesetek megelőzéséről valamint a füstérzékelő 
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használatának fontosságáról. Ezen témákkal kapcsolatban az Országos Tűzmegelőzési 
Bizottság által rendelkezésre bocsájtott plakátok, ismeretterjesztő anyagok szétosztása is 
megtörtént. 
 
V. Együttműködés a működési területen lévő önkéntes tűzoltó egyesületekkel, azok 
értékelése 
 
Gyomaendrőd Város Tűzoltó Egyesületével új együttműködési megállapodást kötött a 
Szarvasi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság 2018. október hónapban, valamint az új 
kategóriába sorolás erdményeképpen az egyesület III. kategóriába tartozik. Tevékenységük a 
hagyományőrzésre korlátozódik. Az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság által kiírt 
pályázaton 2014-2019. évek között összesen 1,5 millió Ft,- értékben nyertek el 
szakfelszereléseket, üzemanyag hozzájárulást illetve épület felújítás támogatást. 
2019 évben 250 ezer Ft,- értékben nyert az egyesület szakfelszereléseket. 
A Szarvasi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság a pályázati munkát szakmai minden esetben 
szempontból segítette. 
 
Az Önkéntes Tűzoltó Egyesület Kondoros vonatkozásában 2018. október hónapban új 
kategória besorolás történt, valamint új együttműködési megállapodás is aláírásra került. Az 
egyesület III. kategóriába lett besorolva. . Tevékenységük a hagyományőrzésre korlátozódik. 
 
Az egyesület részt vett a 2012 óta folyamatosan részt vesz az Országos Katasztrófavédelmi 
Főigazgatóság által kiírt pályázaton. A pályázatok során szakfelszerelésekre és kiképzésen 
való részvételre nyújtottak be igényt. A Szarvasi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság a pályázati 
munkát szakmai minden esetben szempontból segítette. A pályázatokon 2012-2019. években 
összesen mintegy 2,3 millió Ft,- értékű szakfelszerelést és szakképzési lehetőséget és 
üzemanyag támogatást nyert el az egyesület.  
2019. évben 250 ezer Ft,- értékben nyert az egyesület szakfelszereléseket. 
 
VI. Az Önkormányzati Tűzoltóságnál végzett felügyeleti tevékenység 
 
A katasztrófavédelem hivatásos szervein túl a tűz elleni védekezésben fontos szerep jut a 
Hunyai, Csárdaszállási Gyomaendrődi Önkormányzati Tűzoltóságnak (továbbiakban: ÖT), 
ami egy olyan önkéntes tűzoltóság, amit tűzoltási és műszaki mentési feladatok elvégzésére 
hoztak létre és elsődleges műveleti körzettel is rendelkezik. A Gyomaendrődi ÖT Szarvastól 
20 kilométerre található. Elsődleges műveleti körzetébe három település tartozik: 
Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya.   
 
Működésük anyagi fedezetét elsősorban állami támogatás biztosítja. A saját bevételeken kívül 
a költségeihez minden évben jelentős összeggel hozzájárul Gyomaendrőd Város 
Önkormányzata is. A források biztosították a tűzoltóság stabil működését. Korszerű 
felszerelésekhez jutottak hozzá az önkormányzati tűzoltóságok eszközfejlesztésének 
támogatására kiírt pályázatokon. 
 
Főfoglalkozású tűzoltók munkáját önkéntesek is segítik. A mentő tűzvédelmet egy 
gépjárműfecskendővel, valamint egy tartalék járművel biztosítják. A beavatkozó állomány 
részére biztosítottak a megfelelő minősítéssel rendelkező egyéni védőeszközök. A 
felszereléseik megfelelnek a minimálisan elvárt műszaki szintnek, érvényes felülvizsgálattal 
rendelkeznek.  
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A tűzoltóság elsődleges műveleti körzetéből 2019-ben 107 bejelentés érkezett. Saját erővel a 
hivatásos egységek kivonulása nélkül az esetek 85 %-ában felszámolták a káreseteket. 
 
VII. A polgári védelmi feladatok ellátása 
 
A Szarvasi HTP 11 település vonatkozásában lát el polgári védelmi feladatokat. A települések 
veszélyeztetettségének felmérését 2018. augusztus - szeptember hónapban a települések 
bevonásával felülvizsgáltra került. A Békés Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság a 
települési javaslatok beérkezését követően azokat a társszervek területileg illetékes szervezeti 
egységeinek bevonásával felülvizsgálta 
A Szarvasi Járási Helyi Védelmi Bizottság illetékességi területén lévő települések 
vonatkozásában Kondoros belvízi veszélyeztetettségének csökkenését követően a település 
katasztrófavédelmi besorolása továbbra is II. katasztrófavédelmi osztály. 
 
Gyomaendrőd Város I. katasztrófavédelmi osztályba van sorolva. 
 
Lakosságvédelmi tevékenység 
 
Alapja a települések katasztrófavédelmi besorolása, melyet minden év szeptemberében a 
végrehajtanak a katasztrófavédelmi megbízottak a közbiztonsági referensek bevonásával.           
A működési területünk szerinti két járás illetékességi területén az 2019. évben változás nem 
állt be a katasztrófavédelmi besorolás tekintetében. 
Kiemelt figyelmet fordít a Szarvasi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság az ifjúságnevelésre. 
Ennek köszönhetően elmondható, hogy elsősorban a Vajda Péter Evangélikus Gimnázium és 
a Gyulai Szakképzési Centrum Székely Mihály Szakképző Iskolájának diákjai előszeretettel 
választják a közösségi szolgálat teljesítésének helyéül. A közösségi szolgálat teljesítése főleg 
a nyári szünet és a katasztrófavédelmi ifjúsági versenyre történő felkészülés idejében 
jellemző.  
További lakosságfelkészítési feladatként jelentkezett visszatérő jelleggel a 
közfoglalkoztatottak árvízvédekezéssel kapcsolatos felkészítése. Ennek keretében 2019. év 
április és május hónapban Szarvas és Békésszentandrás vonatkozásában 119 fő, 
Gyomaendrőd, Dévaványa és Ecsegfalva vonatkozásában pedig 228 fő felkészítése történt 
meg. A felkészítéseket elméleti és gyakorlati formában hajtottuk végre.  
 
A polgári védelmi szervezetek helyzete 
 
A szarvasi és a gyomaendrődi járás területén lévő 11 település polgári védelmi szervezeteinek 
parancsnokságába és infokommunikációs egységeibe beosztott állampolgárok szakkiképzését 
hajtotta végre a tűzoltóparancsnokság állománya 2019. november hónapban. A felkészítést 
követően végrehajtásra került a települések infokommunikációs egységeibe beosztott 
személyek riasztási gyakorlata.  
A 2019. évi KEHOP PÁLYÁZAT pályázat keretében a Vidra mentőcsoport 2 db aggregátort, 
1 db 1200l/perc teljesítményű zagyszivattyút és 1 db 1600l/perc teljesítményű zagyszivattyút 
nyert el és vehetett át.  
 
Ellenőrzések 
 
2019. évben a polgári védelmi szakterület végrehajtotta a települések csapadékvíz elvezető 
rendszerének tavaszi és őszi felülvizsgálatait, valamint az vizek kártétele elleni védelemre 
hatósági határozattal kijelölt gazdálkodó szervezetek technikai eszközeinek ellenőrzését, 
valamint végrehajtásra került a téli időszakban kijelölt technikai eszközök ellenőrzése. 
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Gyakorlatok  
 
2019. 03. 29-30-án a mentőcsoportok részére Kondoroson összevont gyakorlat került 
szervezésre illetve végrehajtásra (műszaki egységek, kutyás egységek). 

A felkészítés és a gyakorlat célja az volt, hogy a leggyakrabban elrendelt alkalmazások az 
eltűnt személyek utáni kutatáshoz a társszervtől a Rendőrségtől a mentőcsoportok tagjai a 
szükséges tájékoztatást megkapják, valamint, hogy a BM OKF eddigi pályázatain elnyert 
technikai eszközök használatát a mentőcsoport tagok éles körülményekkel megegyező 
körülmények között gyakorolni tudják. A műszaki egységek a település általános iskolájának 
tornatermében befogadó helyek berendezését gyakorolták. 
 
2019. október 03-05-én a Békés megye minősített mentőszervezeteinek műszaki és kutatási 
komponensei részére szervezett összevont riasztási, törzsvezetési és terepgyakorlatán a 
szarvasi járást a Körös Kondor Mentőcsoport képviselte 23 fővel, gyomaendrődi járást a 
Vidra Mentőcsoport 23 fővel. A kutatási komponensek az összevont gyakorlaton eltűnt 
személyek utáni kutatást hajtottak végre. A műszaki komponensek a viharkárokat követően 
végrehajtandó feladatokat valamint árvíz védekezéssel összefüggő feladatokat gyakorolták 
többek között a BM OKF az elmúlt évek pályázatain beszerzett eszközök felhasználásával. 
A mentőcsoportoknak éles alkalmazása nem volt 2019. évben. 
 
Helyi Védelmi Bizottság 
 
A Szarvasi Helyi Védelmi Bizottság katasztrófavédelmi elnök-helyettesének a Szarvasi 
Hivatásos Tűzoltóparancsnokság parancsnokát jelölte ki a Békés Megyei Katasztrófavédelmi 
Igazgatóság Igazgatója. A Gyomaendrődi Helyi Védelmi Bizottság elnök-helyettesi 
feladatokat a gyomaendrődi katasztrófavédelmi megbízott került kijelölésre. 
 
2019. április és november hónapban soros ülés került megtartásra, amelyen az aktuális 
feladatok kerültek feldolgozásra. 2019. április és november hónapokban három hét 
időtartamban a HVB-k honvédelmi elnök-helyettesei szolgálati feladat végrehajtása 
érdekében a HVB-k illetékességi területén tartózkodtak. 
2019. év folyamán 2 országos törzsvezetési gyakorlat és 1 megyei szintű operatív törzs  
gyakorlat került végrehajtásra, melyeken a HVB-k katasztrófavédelmi operatív törzs 
(katasztrófavédelmi munkacsoport) állománya vett részt. 
 
A HVB katasztrófavédelmi operatív törzs (katasztrófavédelmi munkacsoport) a Szarvasi 
Hivatásos Tűzoltóparancsnokság épületében hajtotta végre feladatait. 
 
VIII. Gyakorlatok 
 
A gyakorlatok végrehajtása kapcsán elsődleges célkitűzésünk az alapvetően fontos 
beavatkozási mozzanatok begyakorlása és a helyismeretszerzés. Éves gyakorlattervünk 
összeállítása során a tűzoltás-taktikai szempontból hangsúlyosabb intézményekre 
fókuszáltunk. A helyszínek évenkénti változtatásával működési területünk alapos 
megismerését érjük el.  
 
A Szarvasi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság a működési területén 74 alkalommal tartott 
gyakorlatot különböző létesítményekben: helyismereti gyakorlatok, szituációs begyakorló 
gyakorlatok, ellenőrző gyakorlatok. 
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Ezen kívül a továbbképzési rendszer keretében roncsvágási, favágási, jégről mentési, 
gépjármű vezetési, szivattyúkezelési gyakorlatok kerültek végrehajtásra.  

2019. évben összesen 48 alkalommal tartottunk helyismereti gyakorlatot, 13 alkalommal 
szituációs begyakorló gyakorlatot, 6 alkalommal pedig parancsnoki ellenőrző gyakorlatot. 
Ezen kívül roncsvágási gyakorlat 6, szivattyúkezelői gyakorlat 12, favágási gyakorlat 6, 
kishajó vezetési gyakorlat 6, jégről mentési gyakorlat 3, polgári védelmi felkészítési gyakorlat 
6 alkalommal került megtartásra. 
A helyismereti és szituációs begyakorló gyakorlatainkat az előírt módon kerültek 
végrehajtásra. 
 
Gyomaendrőd város vonatkozásában 2019. évben a Szarvasi HTP  két helyszínen, összesen 
hat alkalommal tartott helyismereti, szituációs begyakorló illetve ellenőrző gyakorlatot. 
 
A Gyomaendrődi Önkormányzati Tűzoltóság 8 létesítményben összesen 14 alkalommal 
tartott helyismereti, szituációs begyakorló illetve ellenőrző gyakorlatot. 
 
A Szarvasi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság működési területén 3 SKET készítésére 
kötelezett üzem található: a Gallicoop Zrt., a Pioneer Hi-Bred Zrt. és az Aufwind Scmack 
Első Biogáz Szolgáltató Kft. Biogáz üzem. Ezekben az üzemekben az elfogadott súlyos 
káresemény elhárítási terv (SKET) gyakoroltatásra került - Gallicoop Zrt. 2019. szeptember 
28-án, az Aufwind Scmack Első Biogáz Szolgáltató Kft. 2019. március 21-én a Pioneer Zrt-
nél március 07-én.  
 
IX. Ügyeleti tevékenység 
 
A híradó ügyeleti szolgálatot ellátók a riasztások kezeléséhez szükséges rendszerek 
használatát készség szinten ismerik. Technikai értelemben a híradóügyeletünk a teljesen új 
híradó pulttal rendelkezik, ami minden igényt kielégít, fizikai akadálya nincs a 
feladatellátásnak. 
 
X. Társszervekkel való együttműködés tapasztalatai, értékelése 
 
A legtöbb beavatkozásnál együtt dolgozunk a társszervekkel, a Rendőrséggel, az Országos 
Mentőszolgálattal, akikkel jó kapcsolatban van a Szarvasi HTP. Sokszor hívnak minket 
segítségül olyan esetekben is, ahol kimondottan a tűzoltók technikai felszerelésére van 
szükség. Például, ha egy idős, vagy beteg ember nem nyit ajtót, s bejutáshoz kell 
kéziszerszám vagy létra.  
A káresetek alkalmával a rendőrséggel szinte állandó a kapcsolat. Tűzeseteknél legtöbbször a 
terület lezárási feladatokban nyújtanak segítséget, míg a balesetek során a tűzoltók segítenek 
sok esetben a forgalomirányítási feladatokban, vagy például a helyszín területének 
megvilágításában. 
A fentieken túlmenően rendezvények biztosítási feladatainál is gyakran együttműködünk a 
társszervekkel. 
 
XI. A HTP működésének tárgyi feltételei  
 
A járművek, szakfelszerelések, védőeszközök, légzőkészülékek és a kommunikációs 
eszközök soros karbantartása és műszaki vizsgáztatása a vonatkozó rendelkezések alapján 
készített éves ütemterv szerint megtörtént.  
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2019-ban 1 db MERCEDES TLF 2000 típusú, és 1 db MERCEDES ATEGO 4000 típusú és 1 
db R16 HEROS AQUADUX-X 4000 típusú gépjárműfecskendővel látta el alapvető feladatait 
a Szarvasi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság. 
A tűzoltásvezetői és az egyéb ügyintézési feladatokat egy FORD RANGER típusú terepjáró 
gépjárművel láttuk el. 
 
A tűzoltóparancsnokság rendelkezik egy gumitestű motorcsónakkal, melyet álló és 
folyóvizeken tudunk alkalmazni. 2018. december hónapban egy új HONDA típusú 
csónakmotor került beszerzésre, melyet a felújított csónaktesttel együtt 2019. április hónapban 
állítottunk újra szolgálatba. 
2018. december 20-án a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóságon ünnepélyes 
keretek között átvételre került 1 db RENAULT AQUAREX S10 típusú vízszállító gépjármű, 
melynek rendszerbe állítása 2019. március 01-én megtörtént. 
A gépjármű és technikai eszköz állomány állapota jó, jelentős meghibásodás nem történt. 
 
Fontos feladat volt a Szarvasi HTP vonatkozásában az új tűzoltólaktanya beruházás 
befejezését követő 

‐ a 2. éves garanciális bejáráson való részvétel 
‐ a 3. éves garanciális bejárásra való felkészülés 
‐ a laktanyában található technikai berendezések működésének folyamatos figyelemmel 

kísérése 
 

Az új laktanya épület minden elemében jól ellátja funkcióját, kielégíti a tűzoltói állomány 
igényeit, kompakt, korszerű. 

XII. Kapcsolattartás a lakossággal, önkéntes tűzoltó egyesületekkel 
 
A lakossággal való kapcsolattartás módjai változatosak: 
 

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

Éjszakája). 
‐ Közösségi szolgálat teljesítésén keresztül. 
‐ Ifjúságnevelési tevékenységen keresztül. 

 
Folyamatosan tartottuk a kapcsolatot az illetékességi területen működő középfokú oktatási 
intézményekkel a Közösségi Szolgálat teljesítésének lehetőségével kapcsolatban. 
A Szarvasi HTP vonatkozásában a parancsnok-helyettes került kijelölésre, mint koordináló 
személy.  
Közösségi szolgálatot 9 diák  teljesített parancsnokságunkon 2019. évben. 
 
Az országosan megrendezésre került katasztrófavédelmi gyermeknap parancsnokságunk is 
csatlakozott. A rendezvényen 60 gyermek vett részt.  

A Szarvasi HTP rendszeresen részt vett a települési rendezvényeken tűzvédelmi bemutatók 
formájában (Szarvas, Kondoros, Csabacsűd, Békésszentandrás). 
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Toborzó rendezvényen vettünk részt 2019. augusztus hónapban, amely Szarvason került 
megrendezésre és rendőrség valamint a honvédség is képviseltette magát. 

Az új RENAULT AQUAREX S10 vízszállító gépjármű ünnepélyes szolgálatba állítása        
2019. február hónapban történt meg. 

Az önkéntes tűzoltó egyesületekkel jó kapcsolatot tart fenn a Szarvasi HTP, a pályázataikat 
minden esetben támogatta, segítette. Gyomaendrőd Város Tűzoltó Egyesület tagságából 
kerülnek ki az Önkormányzati Tűzoltóság aktív tagjai. 

A Kondorosi Önkéntes Tűzoltó Egyesület tisztújítása, újraszerveződése jelenleg folyamatban 
van. A tűzoltóparancsnokság szakmai szempontból minden segítséget megad az egyesület 
részére. 

 
XIII. Összegzés 
 
A tűzoltóság személyi állományának valamennyi tagja helytállt mind a normál időszaki 
feladatokban, mind a veszélyes helyzetekben a tűz- és káreseti beavatkozások során, valamint 
a beavatkozásokat követő lakosságvédelmi feladatok végrehajtásában. A 2019-es év a tűzoltói 
beavatkozások számát tekintve enyhén növekvő tendenciát mutat (2018-ban 213 vonulás, 
2019-ben 214 vonulás). A káresetek év közbeni eloszlása nem változott, kiemelt időszaknak 
számít télvégi tavaszi időszak, valamint nyárvégi kora őszi időszak. A káreseteket okait 
vizsgálva megállapítható, hogy a műszaki mentések 43 %-a a szélsőségesen időjárás 
kártéteményeihez, viharkárok felszámolásához kapcsolható. 
 
A tűzoltóság állományának munkavégzését a minőségi szakmai munka fejlesztése, a 
tervszerűség, a magas fokú együttműködési készség, a hivatástudat, a prevención alapuló 
költséghatékonyság, a valós társadalmi igényekre történő reagálás és az önkéntesekkel történő 
kapcsolattartás jellemezte. 
 
Az állomány képzése tervezetten, a képesítési követelmények egyénenkénti szem előtt 
tartásával történt. Mind a beosztott, mind a vezetői állomány szem előtt tartotta a képzések 
előzetes tervezésénél a költséghatékonyságot, illetve azt a tényt, mely szerint az előmenetel 
megkerülhetetlen feltétele a folyamatos önképzés, képzés, illetve tanulás. A tűzoltóság 
hatékony, eredményes működéséhez, a feladatrendszerének maradéktalan ellátásához 
alapvetően hozzájárult a személyi állomány fegyelmezettsége. 
 
A fentiek alapján kijelenthető, hogy kitűzött fő feladatainkat 2019. évben magas szinten 
hajtottuk végre. 
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4. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS

A Képviselő-testület
2020. augusztus 26-i ülésére 

Tárgy:  Beszámoló a Hunyai, Csárdaszállási, Gyomaendrődi Önkormányzati
Tűzoltóság 2019. évi tevékenységéről

Készítette:  Balogh Rita
Előterjesztő:  Hegedüs Roland polgármester
Véleményező bizottság:  Ügyrendi Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!

Hunya Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2020. évi munkaprogramjában is szerepel az Önkormányzati
Tűzoltóság munkájáról szóló beszámoló megvitatása.
 
Az önkormányzat nevében Polgármester Úr felkérte Omiliák Csaba tűzoltó parancsnokot a beszámoló elkészítésére
és a Képviselő-testület elé beterjesztésre.
A felkérésnek a Parancsnok Úr eleget tett, a kért határidőre a beszámolót benyújtotta és kéri annak megvitatását,
elfogadását a Képviselő-testülettől.

A beszámoló az előterjesztés mellékletét képezi.

Döntéshozói vélemények

Ügyrendi Bizottság  
 
Döntési javaslat 

"Beszámoló a Hunyai, Csárdaszállási, Gyomaendrődi Önkormányzati Tűzoltóság 2019. évi tevékenységéről"

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

Hunya Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a beszámolót a Hunyai, Csárdaszállási,
Gyomaendrődi Önkormányzati Tűzoltóság 2019. évi tevékenységéről.

Határidők, felelősök:

Határidő: azonnal



Hunyai, Csárdaszállási, Gyomaendrődi Önkormányzati Tűzoltóság 
5502 Gyomaendrőd, Fő út 2. 
Telefon/Fax: 06 66 386 130 

A HUNYAI, CSÁRDASZÁLLÁSI, GYOMAENDRŐDI 
ÖNKORMÁNYZATI TŰZOLTÓSÁG 

2019. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉNEK ÉRTÉKELÉSE 

Gyomaendrőd, 2020. 



Hunyai, Csárdaszállási, Gyomaendrődi Önkormányzati Tűzoltóság 
5502 Gyomaendrőd, Fő út 2. 
Telefon/Fax: 06 66 386 130 

1. 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, 
továbbképzéssel, különböző tervek és jelentések naprakész biztosításával, a szerek 
felszerelések üzembiztos állapotával. 

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

4. A gyakorlattervben, szereplő időpontokban a gyakorlatok megtartása. 

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

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

7. A személyi állomány járandóságainak biztosítása, anyagi- és erkölcsi 
megbecsülésük szem előtt tartása. 

8. A KAP Online, Pajzs rendszer újításainak megismerése. 

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

10. Alkalomszerű állománygyűlés megtartása. 

II. A Tűzoltóság vezetése, irányítása, fő feladatai 

1. Parancsnok részvétele a Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő Testület 
ülésein. 
Parancsnok részvétele a Szeghalmi Katasztrófavédelmi Kirendeltség havi vezetői 

értekezletein, illetve a Szarvasi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság heti vezetői 

értekezletein. 
A tűzoltóságunk hatékonyan együttműködik az elsődleges műveleti körzetén lévő 

önkormányzatokkal, civil szervezetekkel. 
A Tűzoltóság társadalmi kapcsolatainak erősítése. 



Hunyai, Csárdaszállási, Gyomaendrődi Önkormányzati Tűzoltóság 
5502 Gyomaendrőd, Fő út 2. 
Telefon/Fax: 06 66 386 130 

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

3. Folyamatos kapcsolatot tartunk a németországi Schöneck testvérvárosunk 
tűzoltóságával, melynek fő célkitűzései: a tűz és műszaki mentés területén a 
tapasztalatcsere. 

4. A helyi újságokban és a tűzoltóság honlapján folyamatosan tájékoztatjuk a lakosságot 
a tűzoltóság munkájáról, és a lakosságot érintő tűzvédelmi szabályokról (pl. 
tűzgyújtási tilalom). 

5. A munkavédelmi feladatokat egy külsős munkavédelmi szakember segítségével látjuk 
el. A munkavédelmi oktatások a munkavédelmi szakember bevonásával kerültek 
megtartásra. A munkavédelmi szemlék és ellenőrzések dokumentált módon 
megtalálhatók. 

III. Szakmai munka végzésének fontosabb feladatai 

1. A 2019. évben a Tűzoltóság 53 db műszaki mentéshez, 47 db tűzesethez illetve 7 db 
téves jelzéshez vonult. Az éves vonulások száma 107db. 
Beavatkozások: - Önálló beavatkozás tűzesetnél: 33db 

- Önállóan beavatkozott műszaki mentés: 41 db 
- Téves jelzés: 7db 

- Hivatásos tűzoltósággal együtt 26 db káresetet számoltunk fel. 

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

3. A 2019. évben a tűzoltóságunk állománya 2 db parancsnoki ellenőrző gyakorlaton, 4 
db begyakorló gyakorlaton, valamint 8db helyismereti gyakorlaton vett részt. A 
tűzoltóságunk részt vett az elsődleges műveleti körzetén megtartott hívatásos 
tűzoltóság 
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helyismereti, begyakorló, parancsnoki ellenőrző gyakorlatain, ezzel is gyakorolva, 

erősítve a közös beavatkozások biztonságát és sikerességét. 
A gyakorlatok minden esetben sikeresen zárultak. A gyakorlatokon a személyi 

állomány a kapott feladatokat végrehajtotta, a gyakorlat során felmerült taktikai 
megoldások az értékeléskor ki lett elemezve. A gyakorlatokon a szerparancsnok, 

beavatkozó állomány munkája minden esetben megfelelő volt. 

4. A 2018-as évben 14 db ellenőrzés történt a tűzoltóságunkon. 

Ellenőrzések megoszlása: -Békés Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság: 8 db 
- Szeghalmi Katasztrófavédelmi Kirendeltség: 1 db 
- Szarvasi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság: 3db 

- Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi 
Főigazgatóság Főügyeleti Főosztály: ldb 

Az ellenőrzések során azonnali intézkedésre okot adó hiányosság nem merült fel. 

IV. Műszaki szakterület feladatainak végrehajtása 

1. A tűzoltóság folyamatosan 2db középkategóriájú Mercedes gépjárműfecskendőt tart 
készenlétben (MB1222, MB1019). A gépjárműfecskendőmálházata megfelel a 

jogszabályi előírásoknak. 
A meglévő technikai eszközök az előírásoknak megfelelően felülvizsgálatra kerültek. 
A BMOKF által meghirdetett eszközpályázaton 4.000.000.-Ft értékben nyelt 
Tűzoltóságunk eszközöket. 
Pályázaton elnyert eszközök: 20db Kompozit légző palack, 1 Odb MSA GALLET 

bevetési védősisak. 
A tűzoltó laktanyát az Önkormányzati Tűzoltóság közösen használja a tűzoltó 

egyesülettel, melyet folyamatosan korszerűsít. 
A tűzoltó laktanya közüzemi szolgáltatásai közül a villanyt és a vízellátást az 

Önkormányzat finanszírozta, ezzel is támogatva tűzoltóságunkat. 
A laktanya ingatlan állapota kielégítő. 

Technikai értelemben a tűzoltóságunk el van látva a szükséges technikai 
eszközökkel,így fizikai akadálya nincsen a feladat ellátásnak. 

2. A laktanyában működik vezetékes internet szolgáltatás, vezetékes telefon szolgáltatás 
(06-66/386-130). Az informatikai rendszer zavartalan működése érdekében egy 

aggregátort állítottunk készenlétbe. 
A zavartalan informatikai rendszer működése érdekében egy mobil internet is 

készenlétbe van állítva a híradó ügyeleten. 
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V. Rendezvények 

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

VI. Értékelés, célok 

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

VII. 2019. évi gazdasági beszámoló az Önkormányzati Tűzoltóság 
pénzf elhasználásáról 

A Hunyai, Csárdaszállási, Gyomaendrődi Önkormányzati Tűzoltóság 2019. évi 
működése során 55 148 888 Ft összegű bevételt realizált, melyből 28 347 207 Ft az 
Önkormányzati Tűzoltóságokat megillető normatív állami támogatás. Gyomaendrőd 
Város Önkormányzata 6 906 411 Ft összegű működési célú támogatást biztosított, a 
Belügyminisztériumon keresztül lehívott rendkívüli támogatás 12 256 816 Ft. A Békés 
Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság bértámogatásra biztosított forrása 2 659 589 
Ft és 4 OOO OOO Ft eszközfejlesztésre. Egyéb bevétel 70 765 Ft. 2018. évről áthozott 
908 100 Ft támogatás maradvány bér-és járulék költségre lett 2019. évben 
felhasználva. 

A Köztestületnek az állami támogatás terhére a 2019. évi működése során 28 174 159 
Ft kiadása merült fel, mely támogatásból a bérköltségre 20 241 671 Ft-ot, a 
munkaadókat terhelő járulékokra 952 924 Ft-ot, a egyéb működési kiadásra 6 979 564 
Ft-ot fordított. Támogatás maradvány: 174 048 Ft. 

Tárgyi eszköz beszerzésére 4 608 640 Ft összegben nyílt lehetőség. 
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A Köztestület 2019. évben meg tudta tartani a 11 fő tűzoltó állományi létszámát, 
végrehajtotta a kötelezően előírt béremelést, s a könyvelési feladatokat 1 fő megbízás 
keretében látja el. 
2019. évi állami normatív támogatás mellett a települési önkormányzat támogatása 
hozzájárult a stabil és biztonságos működési feltételek kialakításához. 

Az elszámolásban kimutatott, vegyes forrásból finanszírozott 11 318 421 Ft összegű 
dologi kiadás a laktanya rezsi költségét, a gépjárművek és kisgépek üzemanyag 
költségét, szakmai eszközök biztonságtechnikai ellenőrzésének költségeit, a tűzoltók 
biztonságát szolgáló ruházat vásárlását foglalja magába, valamint a gépjárművek 
javításával, és müszaki vizsgáztatásával kapcsolatos kiadásokat. 

A Hunyai, Csárdaszállási, Gyomaendrődi Önkormányzati Tüzoltóság személyi 
állománya eddigi tevékenységét a jogszabályi keretek között, hivatástudatát szem előtt 
tartva hajtotta végre. 

A 2019 évre kitüzött fő célokat mind teljesítette. 

A Hunyai, Csárdaszállási, Gyomaendrődi Önkormányzati Tüzoltóságalapvető 

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

Gyomaendrőd, 2020-07-27 

Tisztelettel: 

~111 
elnök 

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

5502 Gyomaendrőd, Fő út 2. '~/ . ( / (: /. 
Adószám: 18394032-1-04 . { l/ i { ['? 

K&H Bankszámlasz.: 10402245-50505549-55491 .. · í t ( / '? 

Telefon/Fax: 06-66/386-130 (1) miliák Csaba 
tűzoltó parancsnok 
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5. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS

A Képviselő-testület
2020. augusztus 26-i ülésére 

Tárgy:  Beszámoló a Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi
tevékenységéről

Készítette:  
Balogh Rita, Enyedi László osztályvezető, Keresztesné Jáksó Éva
osztályvezető, Pap-Szabó Katalin jegyző, Pardi László osztályvezető, Petényi
Roland osztályvezető, Szilágyiné Bácsi Gabriella osztályvezető

Előterjesztő:  Pap-Szabó Katalin jegyző
Véleményező bizottság:  Ügyrendi Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
 
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 81. § (1) bekezdés f) pontjában előírt
feladatkör szerint a jegyző évente beszámol a képviselő-testületnek a hivatal tevékenységéről.
 
A Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi tevékenységről szóló beszámolóját mellékelten
beterjesztem.

Döntéshozói vélemények

Ügyrendi Bizottság  
 
Döntési javaslat 

"Beszámoló elfogadása"

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

Hunya Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi
tevékenységéről szóló beszámolót elfogadja.
Határidők, felelősök:

Határidő: azonnal



A GYOMAENDRŐDI KÖZÖS 
ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 

BESZÁMOLÓJA 
A 2019. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL 

 
Jegyzői összefoglaló 
 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 81. § 
(1) bekezdés f) pontjában előírt feladatkör szerint a jegyző évente beszámol a 
képviselő-testületnek a hivatal tevékenységéről. Képviselő-testületek a 2020. évi 
munkatervében az augusztusi ülésekre tűzték ki a Közös Önkormányzati Hivatal 
(továbbiakban: Hivatal) beszámolójának megtárgyalását. Ennek megfelelően a Hivatal 
elkészítette a Beszámolót. 
 
Tekintettel arra, hogy Jegyzőként 2019. január 01. napjától vezetem a Gyomaendrődi 
Közös Önkormányzati Hivatalt, így ez az első alkalom, hogy beszámolhatok a Hivatal 
tevékenységéről a képviselő-testületeknek. 2019. évben a Hivatali apparátus nem 
csak azzal szembesült, hogy új vezető került a Hivatal élére, hanem azzal is, hogy két 
választást kellett előkészíteni és lebonyolítani. 2019. május 26-án az Európai 
Parlament képviselőinek választása, 2019. október 13-án a helyi önkormányzati 
általános választásra került sor. A rendkívül kimerítő és nagy felelősséggel járó 
munkában a Hivatal dolgozóinak két harmada vett részt. Mindkét választás során a 
feladatokat hiba nélkül, zökkenőmentesen végrehajtottuk, a választások napján a 
választási bizottságokhoz kifogás nem érkezett. Az önkormányzati képviselők és 
polgármesterek, valamint nemzetiségi képviselők választását követően minden 
képviselő-testületnél alakuló ülést kellett tartani a jogszabály által meghatározott 
időkereten belül. Csárdaszállás esetében volt szükség polgármesteri munkakör 
átadás-átvételre.  
A Hivatal folyamatos munkavégzését két terület szabja meg. A hatósági és klasszikus 
közigazgatási tevékenység, valamint az önkormányzatisághoz kapcsolódó előkészítő 
és végrehajtó feladatok. Ez utóbbi feladatkörben három település önkormányzati 
testületei elé kerülő 1.309 napirendi pont 14 ezer oldalnyi előterjesztését kellett 
körültekintően és szakszerűen megfogalmazni, illetve a 180 ülés jegyzőkönyvét leírni, 
valamint a megalkotott 47 rendelet és meghozott 2.046 határozat végrehajtását 
megszervezni. 
 
Az elmúlt években mind három település életében jelentős fejlődést eredményeztek 
azok a fejlesztési források, melyek elsősorban infrastrukturális beruházásokat 
valósítottak meg. Gyomaendrődön ezek közül a legjelentősebbek voltak az orvosi 
rendelők felújítási munkálatai, a Szabadság tér felújítása, előkészítés, az endrődi 



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



(Nőnapi köszöntés, köztisztviselők napja, évzáró rendezvény) mind azt szolgálták, 
hogy az általános közérzet, a jó munkahelyi légkör enyhítse a munkavállalókra 
nehezedő terheket. 
Végül meg kell említeni, hogy a Képviselő-testület illetményalap emelést lehetővé 
tevő döntése pozitív hatással volt a személyi állomány stabilitására és minőségi 
mutatói megőrzésére. 
 
Megítélésem szerint a Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal dolgozói 
állományából néhányan kiemelkedően látják el feladataikat, míg a hivatali átlag is jó 
szakmai színvonalat képvisel. A nagy türelmet igénylő ügyfélkezelés megfelelő 
színvonalú, panaszkezelésre nem volt szükség, így remélhetőleg a lakosok 
elégedettségére szolgálunk. 
 

A hivatali beszámoló ezen pontján megragadom az alkalmat, hogy 
megköszönjem Megyeri László aljegyző kollégám segítőkész munkáját, ami a 
választások körüli teendők magas színvonalú szakmai biztosításán túl kiterjedt a 
Hivatali tevékenység minden részletére. Elismerésre méltó 45 éves közszolgálati 
életpálya lezárását követően, a beszámoló készítésekor már megérdemelt 
szabadságát töltő kollégámnak mindenképp hálával tartozok a zökkenőmentes 
átállásban való együttműködésért. 
 
A korábbi évek gyakorlatát követve az egyes szervezeti egységek munkájáról az 
osztályvezetők által készített beszámolóval tájékoztatjuk a Tisztelt képviselő-
testületeket. 
 
Adó Osztály 
 
A	szervezeti	egység	feladatainak	bemutatása:	
 
Az Adó Osztály elsősorban a jegyző, mint I. fokú, önkormányzati adóhatóság adóügyi 
feladata és hatáskörébe utalt feladatokat látja el, törvényi szintű szabályozáson 
alapulva. A törvény adta lehetőségek keretei között az önkormányzatok önállóan 
alkotják meg helyi adórendeleteiket, melyben szabályozzák a bevezetett adók, az 
adóalanyok, a nyújtott mentességek, kedvezmények körét. Fentieken kívül 
mindhárom önkormányzat esetében átengedett bevételt képez a termőföld 
bérbeadásából származó jövedelemadó, és még 2019. évben a gépjárműadó 40 %-a. 
További feladat az úgynevezett egyéb, adók módjára behajtandó köztartozások, 
illetve Gyomaendrőd esetében a talajterhelési díj beszedése, illetve a magánfőző 
desztilláló-berendezésének bejelentésével kapcsolatos eljárás. 
 
 
 
 



Bevezetett adó 

Adóalanyok és adótárgyak száma 2019-ben 
Gyomaendrőd Csárdaszállás Hunya 

adóalany 
fő 

adótárgy 
db 

adóalany 
fő 

adótárg
y 

db 
adóalany 

fő 
adótárgy 

db 
Építményadó 1.559 1.845 105 117   
Kommunális 
adó 6.308 6.876 207 216 422 460
Idegenforgalmi 
adó 101 -------     
Iparűzési adó 1.623 ------- 136 ------- 223 -------
Gépjárműadó 4.231 6.144 162 238 231 394
Talajterhelési díj 60 -------     
 
Az Adó Osztály feladata az adó- és értékbizonyítványok, adóigazolások, vagyoni 
igazolások kiadása, valamint az Adó Osztály látja el Gyomaendrőd és Csárdaszállás 
esetében a mezőőri járulékkal kapcsolatos feladatokat is.  
 

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

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



űrlapok elkészítése, publikálása és az egyéb átállással kapcsolatos feladatok 
nagymennyiségű munkát igényeltek az osztály dolgozóitól. 
 
- Az adóbevételek az alábbiak szerint teljesültek a tervezetthez képest 
önkormányzatainknál. 
 

Adóbevételek 2019-ben Gyomaendrőd Csárdaszállás Hunya 
terv tény terv tény terv tény 

Építményadó 41.000 40.929 3.000 3.050 --- --- 
Telekadó 0 45 --- --- --- --- 
Kommunális adó 42.000 40.703 600 568 4.500 4.081
Idegenforgalmi adó 8.000 10.273 --- --- --- --- 
Iparűzési adó 310.000 377.867 26.000 24.485 23.000 31.825
Gépjárműadó (40%) 32.000 33.676 1.500 1.791 3.500 3.663
Fölbérbead. jöv.adó 0 0 0 0 0 0
Talajterhelési díj 1.000 3.018 --- --- --- --- 
Pótlék, bírság 2.000 1.508 100 23 50 64
Behajt. átadott adók 0 0 0 0 0 0
Összesen: 436.000 508.019 31.200 29.917 31.050 39.633
 
- Mezőőri járulék teljesülése: 
 

 Gyomaendrőd Csárdaszállás 
Kiadott határozatok száma, db 1.270 239 
Kivetett mezőőri járulék, ezerFt 14.790 2.410 
Tervezett bevétel, ezerFt 12.000 2.200 
Befolyt mezőőri járulék, ezerFt 12.245 2.094 
 

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



Közigazgatási Osztály 
 
A Közigazgatási Osztály a 2013. január 1. napjával bekövetkező hatásköri változásokat 
követően jegyzői hatáskörben maradt hatósági feladatok ellátására létrejött 
szervezeti egység.  
A hatósági feladatok mellett az osztály feladatkörébe integrálódott az 
intézményirányítás előkészítési feladata, a közművelődési valamint sport és civil 
szervezetekkel kapcsolatos feladat-ellátás, továbbá a személyzeti ügyek intézése is. 
Az Osztály feladata továbbá az Integrált Ügyfélszolgálat működtetése, azonban ezt az 
Adó és Városüzemeltetési Osztály folyamatos segítsége nélkül nem tudnánk 
biztosítani. Az Integrált Ügyfélszolgálat nemcsak az ügyfeleknek teremtett új 
helyzetet, de magával hozta a hivatal másfajta működését is, az osztályok közötti 
sokkal szorosabb együttműködést is. 
Az Osztály feladatához tartozik még a Portaszolgálat és az Iktató iroda működtetése 
is. 
 
Látható, hogy az Osztály feladat-ellátása igen sokrétű, az általunk ellátott feladatokat 
három nagy csoportba sorolhatjuk: 

- hatósági feladatok ellátása – közvetlenül a város lakosságának kiszolgálása, 
- intézményirányítási feladatok ellátása, önkormányzati előterjesztések 

előkészítése – képviselő-testület munkájának segítése,  
- a hivatal működését segítő feladatok ellátásával (iktató iroda, portaszolgálat, 

személyzeti ügyek) az osztály hozzájárul a hivatal gördülékeny működéséhez 
 
Az	osztály	létszámának	alakulása	

2019. január 1. napján az osztályhoz 1 fő fizikai dolgozó (portaszolgálat), 2 fő 
ügykezelő (iktató iroda), 13 fő ügyintéző (osztályvezetővel együtt), összesen 16 fő 
tartozott.  
2019-ben jelentős létszámmozgás volt az osztályon belül: 
- a kereskedelmi hatósági ügyintézői feladatokat ellátó kolléganő megszüntette a 
közszolgálati jogviszonyát, a feladat-ellátást osztályon belüli átszervezéssel oldottuk 
meg,  
- az év első felében két ügyintézőnk, az év második felében 1 ügyintézőnk gyermek 
gondozása céljából fizetés nélküli szabadságát töltötte, 
- EFOP ügyintéző megszüntette a munkaviszonyát, a feladat-ellátást hivatalon belüli 
átszervezéssel oldottuk meg, 
- május hónaptól 1 fő személyzeti ügyintéző, július hónaptól a személyzet, mint 
szervezeti egység kikerült az osztály szervezetéből, közvetlen Titkársági irányítás alá 
került. 
 
Osztályunk létszáma 2019. december 31. napján 12 fő, összetétele:  
- 1 fő fizikai dolgozó (portaszolgálat),  
- 2 fő iktató iroda,  



- 9 fő ügyintéző (osztályvezetővel együtt, mely létszámból 1 fő gyermek gondozása 
céljából fizetés nélküli szabadságát tölti, az aktív személyi állomány: 11 fő). 
 
Ügyfélszolgálat	működése:	

Az Integrált ügyfélszolgálaton 2019. első három hónapjában kettő állandó 
ügyfélszolgálatos kolléganő látta el a szociális, egyéb hatósági és városüzemeltetési 
hatósági feladatokat. A kereskedelmi igazgatás területén dolgozó kolléga 
munkahelyet váltott, belső átszervezést követően, tekintettel az elektronikus 
ügyintézésre 1 fő látja el az integrált ügyfélszolgálatot. 
Az Integrált Ügyfélszolgálaton 1 fő látta el a helyi adóval kapcsolatos hatósági 
ügyintézést. Az ő helyettesítését az Adó osztályon dolgozó kollégák biztosították. 
Az Integrált Ügyfélszolgálaton kapott helyett a közfoglalkoztatással kapcsolatos 
ügyintézés is.  
 

2013. január 1-jétől Gyomaendrődi Közös Önkormányzat Jegyzője, mint első 
fokú építésügyi hatóság Gyomaendrőd, Dévaványa, Hunya, Csárdaszállás és 
Ecsegfalva településeken rendelkezik illetékességgel, mivel az építésügyi hatáskör a 
települési önkormányzatoktól a járásszékhely önkormányzat szintjére került. 
Ezen a területen 2013-as év volt a változások éve, ekkor változtak meg az anyagi 
jogszabályok, bevezetésre került az ÉTDR, az e-építési napló. 2019-ben a jogszabályi 
környezetben nagyobb változás nem történt, kihívást jelentett az építéshatóságon 
dolgozó ügyintéző számára a már bevezetett ÉTDR folyamatos használata a rendszer 
túlterheltsége okán. 2019. évben folyamatosan 1 fő látta el az építéshatósági 
feladatokat, mivel a másik kolléganőnk gyermek gondozása céljából fizetés nélküli 
szabadságon volt, és a folyamatosan hirdetett álláspályázatunkra nem volt jelentkező. 

Az anyakönyvi igazgatás területén 2014. július 1. napján került bevezetésre az 
elektronikus anyakönyvi rendszer. A rendszer indulása elég sok problémával járt, 
azonban ezek a problémák 1-2 hónap alatt megszűntek, mára már jóval egyszerűbb 
eljárást biztosít az anyakönyvvezetők számára az elektronikus rendszer. Azzal együtt 
is, hogy a rendszer működése adatok nélkül indult el, az adatokat a konkrét ügyek 
intézésekor folyamatosan kell feltölteni a rendszerbe. 
2 fő ügyintéző látta el az anyakönyvi igazgatást (csatolt munkakörben, a 
munkakörhöz tartozik az egyéb hirdetmények kifüggesztése, talált tárgyakkal 
kapcsolatos ügyintézés, valamint szociális hatósági feladatkör).  
1 fő hagyatéki ügyintéző kapcsolt munkakörben látta el a köztemetéssel, 
birtokvédelemmel kapcsolatos feladatokat is, továbbá ellátja az anyakönyvvezető 
helyettesítését, az anyakönyvi szakvizsga megszerzését követően. 
 
A földkifüggesztéssel kapcsolatos ügyek intézése az integrált ügyfélszolgálaton 
dolgozó feladata, a kapcsolt munkakör kiegészül a szociális igazgatási feladatokkal. 
 



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



-sporttal kapcsolatos feladatok. Sportszervezetekkel való kapcsolattartás. 
 

A személyzeti ügyek intézését 2 fő látta el, a feladat-ellátása közvetlen jegyzői, 
polgármesteri irányítás alatt történik, mely 2019 júliusától a szervezeti felépítésben is 
megjelenik, a személyzeti iroda ettől az időponttól kezdve a Titkárság szervezetéhez 
tartozik. 
Vezetői	összefoglaló	–	közigazgatási	osztály	
 
A közigazgatási osztály szerteágazó feladatot lát el. A hatósági feladatok ellátása, az 
intézmény-irányítással, közművelődéssel, sporttal kapcsolatos önkormányzati döntés 
előkészítés mellett éppúgy feladata a hivatal mindennapi ügyviteli működésének 
segítése is.  
Az osztály által ellátott számos feladat jogszabályi környezete változott az elmúlt 
években, vagy anyagi jogszabály módosítással, vagy új elektronikus program, 
rendszer bevezetésével. Az elmúlt évekre visszatekintve leszögezhetjük, hogy átalakul 
a közigazgatási feladat-ellátás, erősödő tendencia, hogy egy-egy ügyintéző több 
munkaterületet lát el, mely munkavégzés szélesebb látókört igényel, míg a 
folyamatosan változó jogszabályi környezet miatt fontos a megújulni tudás is.   
Az osztály számos személyi változás mellett törekedett a feladatok folyamatos és 
hatékony ellátására. Az élet hozta személyi változások mellett a feladatok 
átszervezésének fő célja az volt, hogy feladatainkat a folyamatosan változó 
környezetben az eljárási és anyagi jogszabályoknak megfelelően lássuk el. 
 
Pénzügyi Osztály 

Az	osztály	működésének	általános	jellemzői	
 

1. Létszám alakulásában bekövetkezett változások: 
 2019. január 1-jén a Közös Hivatal pénzügyi osztályának létszáma 8 fő volt. Az 

osztály dolgozóinak feladata Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya 
Önkormányzatok, a Nemzetiségi Önkormányzatok, az Önkormányzati Társulás, 
a Közös Hivatal és az önálló gazdasági szervezettel nem rendelkező 
intézmények költségvetési és egyéb pénzügyi, gazdálkodási feladatainak 
ellátása, koordinálása. A Közös Hivatal hunyai és csárdaszállási kirendeltségein 
2-2 fő látott el pénzügyi feladatokat is Hunya és Csárdaszállás 
Önkormányzatok vonatkozásában. 2019. november végén új kolléga érkezett 
osztályunkra, aki a gazdasági szervezettel nem rendelkező intézmények (Városi 
Egészségügyi Intézmény kivételével) könyvelési feladatainak ellátásával lett 
megbízva. 

 Feladataink közé tartozik Gyomaendrőd Város Önkormányzata, Gyomaendrőd, 
Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulása, a Gyomaendrődi 
Közös Önkormányzati Hivatal, a gazdasági szervezettel nem rendelkező 



intézmények – Határ Győző Városi Könyvtár, Kállai Ferenc Művelődési 
Központ, Szent Antal Népház és Művelődési Ház, Városi Egészségügyi 
Intézmény, Gyomaendrődi Család-és Gyermekjóléti Központ, Gyomaendrőd, 
Csárdaszállás, Hunya Kistérségi Óvoda –, a Nemzetiségi Önkormányzatok 
pénzügyi és költségvetési feladatainak végrehajtása, valamint Csárdaszállás és 
Hunya Község Önkormányzatok gazdálkodásának koordinálása, 
adatszolgáltatási feladatok teljesítése.  

 A 2019-es év a jogszabályi környezet vonatkozásában egy letisztult év volt, 
jelentős számviteli változások nem nehezítették az osztály munkáját, viszont 
2019. január 1. napjától az ASP gazdálkodási szakrendszert alkalmazva kellett a 
könyvelési feladatokat ellátnunk. Az új rendszer megismerése, az 
adatszolgáltatások határidőben történő teljesítése az osztály valamennyi 
dolgozója részéről túlmunkát és hétvégi munkavégzést igényelt. Az átállási 
folyamathoz való fegyelmezett és elhivatott hozzáállásuk a kollégáknak 
példaértékű volt.  Az adatszolgáltatási kötelezettségeit mindhárom 
önkormányzat határidőben teljesítette.    

 

2. Alapvető feladatkörök: 
 a költségvetés tervezése, annak pénzügyi végrehajtása (beérkező és kimenő 

számlák rögzítése, a számlák utalása, napi könyvelési feladatok elvégzése, házi 
pénztár működtetése), zárszámadás elkészítése. A Képviselő-testület és a 
Magyar Államkincstár felé adatszolgáltatás, beszámolók készítése, adóhatóság 
felé adatszolgáltatás, az önkormányzat pályázataihoz szükség esetén adatok 
biztosítása illetve támogatások elszámolásának végrehajtása, továbbá minden 
olyan feladat, ami a költségvetéssel és annak végrehajtásával összefügg 

 az önkormányzat valamennyi intézményének és gazdasági társaságának belső 
ellenőrzését végző munkatársak munkájának segítése, koordinálása  

 az önkormányzat rendelkezésére álló szabad forrás, megtakarítás kezelésének 
koordinálása  

 Feladataink közé tartozik a testületek munkájának segítése is. A Képviselő-
testületeket folyamatosan tájékoztatjuk a települések költségvetését érintő 
valamennyi változásról, kezdve a költségvetési koncepcióval, majd az adott 
évre vonatkozó költségvetési rendelettel, a rendeletet érintő előirányzat 
módosításokkal. Beszámolót készítünk az adott év költségvetésének féléves, 
háromnegyed éves és éves végrehajtásáról, év közben több alkalommal 
bemutatjuk az önkormányzatok gazdálkodásának alakulását, az intézmények 
finanszírozási helyzetét, kitekintést nyújtunk az év végéig várható hiány, illetve 
likviditás alakulásáról, összefoglaljuk és tájékoztatást nyújtunk a belső és egyéb 
hatósági ellenőrzésekről.  

 2019. évben több TOP-os projekt a fizikai befejezés szakaszába lépett, 
folyamatosan történtek az elszámolások és beszámolók benyújtása. Nemcsak a 
projektmenedzsmentek részéről igényelnek ezek a feladatok fokozott 
odafigyelést, hanem az osztály valamennyi dolgozójától. Jelentősen megnőtt a 



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

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

Gyomaendrődi	Közös	Önkormányzati	Hivatal,	mint	 gazdasági	 szervezettel	
rendelkező	költségvetési	szerv	2019.	évi	gazdálkodása	
 

 A Közös Hivatal elismert hivatali létszáma 2019. évben 39 fő. Ebből a létszámból 
36,33 főre nyújt az állam támogatást Gyomaendrőd vonatkozásában, 1,08 főt 
finanszíroz Csárdaszállás esetében és 1,59 főt Hunya Községben. Gyomaendrődön 46 
fő köztisztviselőre és 2 fő kisegítő létszámra terveztünk bérjellegű kiadást.  



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

% ban
Személyi juttatások 196839 220939 213932 96,83
Munkaadót terhelő 
járulékok 

40718 44994 41610 92,48

Dologi kiadás 45989 46718 36709 78,58
Működési célú 
támogatás értékű 
kiadás, működési célú 
pénzeszköz átadás 
ÁK, ellátottak pénzbeli 
juttatása 

0 154 119 77,27

Működési kiadások 
összesen 

283546 312805 292370 93,47

Beruházás 0 635 170 26,77
Kiadások 
mindösszesen 

283546 313440 292540 93,33

 A hivatalnál a személyi juttatások és a hozzá kapcsolódó járulékok a 
tervnek megfelelően teljesültek, 255 millió Ft került kifizetésre. Az igazgatási 
szakfeladaton belül külön bontáson és külön szervezetkódon jelennek meg a 
kirendeltségeken (hunyai és csárdaszállási) dolgozó köztisztviselők. 2019. 
évben a CLLD projekthez kapcsolódóan 6.406 E Ft bér és járulék került 
kifizetésre, a választásokhoz kapcsolódóan 11.842 E Ft. A dolgozók részére az 



év folyamán egy egyszeri jellegű, havi bérüknek megfelelő összegű 
illetménykiegészítés került kifizetésre. 

 A dologi és egyéb folyó kiadásokra 37 millió Ft-ot fordítottunk, melyből 
3.210 E Ft a CLLD projekt keretei között merült fel, 292 E Ft pedig a 
választásokhoz kapcsolódóan. 

 A működési célú pénzeszköz átadások, támogatásértékű 
kiadások teljesítési adatai között jelenik meg a választásokhoz kapcsolódóan 
kifizetett 78 E Ft, valamint a Közös Hivatal Hunyai Kirendeltségén havonta 
kifizetett gyermekvédelmi támogatás összege. 

 A beruházások között 170 ezer Ft jelentkezett kiadásként a vizsgált 
időszakban, mely összegből irattári polcok és egyéb kisértékű tárgyi eszköz 
beszerzések valósultak meg. 
 

	Bevételek	alakulása:																																																																																																								
	
 adatok E Ft-ban 
Megnevezés Eredeti ei. Módosított ei. Teljesítés Telj. / Mód. Ei 

%-ban
Intézményi műk. 
bevételek 

2526 3234 2912 90,04

Közhatalmi 
bevételek 

260 277 277 100,00

Működési célú 
támogatás 
értékű bevétel 

11197 13035 12996 99,70

Felhalmozási 
bevétel és 
felhalmozási célú 
támogatás 
államháztartáson 
belülről 

0 11450 11449 99,99

Irányító szervtől 
kapott 
támogatás 

267708 284850 273105 95,88

Maradvány 
igénybevétele 

1855 594 594 100,00

Bevételek 
összesen 

283546 313440 301333 96,14

  
 A közhatalmi bevételeknél igazgatási szolgáltatási díjbevételek és 

bírságbevételek realizálódtak. 
 Az intézményi működési bevételek tartalmazzák a továbbszámlázott 

bevételek összegét és a kamatbevételeket. 



 A támogatásértékű működési bevételek között jelent meg a választásokra 
kapott 11.331 E Ft összegű támogatás, a Kormányhivatal által biztosított 1.627 
E Ft összegű támogatás, valamint a hunyai önkormányzat által a közös 
hivatalnál jelentkező gyermekvédelmi támogatás kifizetéséhez átadott forrás 
összege. 

 A felhalmozási bevételek és a támogatásértékű felhalmozási bevételek 
között tárgyi eszközök értékesítésből befolyt 72 E Ft jelentkezett, illetve a CLLD 
projekthez kapcsolódóan 11.377 E Ft támogatás realizálódott. 

 Az előző évi költségvetési maradvány igénybevételének összege 594 E Ft. 
Az önkormányzatok és a hivatal gazdálkodására 2019. évben is a stabilitás, a 
jogszabályi előírások betartása volt jellemző. 
 
Vezetői	összefoglaló:	
 

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



Közös Hivatalként három település gazdálkodásáért felelünk. Ezt a munkát a 
létszámmozgások mellett a fizikai távolság is nagymértékben nehezíti. Az 
ellenőrzésnek, a munkafolyamatba épített kontrollnak a mi munkánkban 
elengedhetetlen szerepe van, hiszen egy esetleges hiba orvoslása utólag lehet, hogy 
lehetetlen vagy nagyon sok plusz energiát és időt igényel. Kiszűrni, észrevenni egy 
adott hibát legkönnyebben akkor tudjuk, ha jelen vagyunk az adott kifizetés, 
szerződés ellenjegyzésénél vagy egy adott számla rögzítésénél, könyvelésénél. A 
csárdaszállási és hunyai pénzügyes kollégák igyekezete és a munkához való 
hozzáállása mindenképpen pozitív, de az ő munkájukat is nehezíti, hogy egy 
felmerülő probléma kapcsán nem tudnak azonnal és személyesen konzultálni, egy 
telefonos segítségnyújtás viszont nem minden esetben tud eredményes lenni. A 
kistelepüléseken folyó gazdálkodás koordinálásával így mindenképpen szükséges volt 
a hivatal székhelytelepülésén kijelölni egy-egy személyt, akik igyekeznek a 
kirendeltségek munkáját maximálisan segíteni, felügyelni, szakmai tapasztalatukat és 
tudásukat átadni, az adatszolgáltatásokat határidőben teljesíteni. Nagyon fontos az 
egymás munkájának kölcsönös segítése, a bizalmon és szakmaiságon alapuló 
munkakapcsolat, mely elengedhetetlen és szükséges feltétele a felelősségteljes 
gazdálkodásnak. 
 
Gyomaendrőd Város, valamint Csárdaszállás és Hunya Községek Önkormányzatainak 
2019. évi gazdálkodására – ez elmúlt évekhez hasonlóan – a stabilitás volt jellemző. 
Finanszírozási és likviditási problémák se az önkormányzatoknál, se az 
önkormányzatok intézményeinél nem merültek fel.  
 A stabil gazdálkodás eredményeképpen a képződött maradvány összege 
Gyomaendrődön meghaladja 924 millió forintot. A maradvány összegéből 66 millió 
forint szabad maradványként jelenik meg és forrását képezheti a 2020. év közben 
jelentkező többlet kötelezettségvállalásoknak. 
Hunya Község Önkormányzatánál 57 millió Ft összegű maradvány képződött, 
Csárdaszállás Önkormányzata 2019. évi maradványának összege 31 millió Ft.  
 
Gyomaendrőd Város Önkormányzata, Csárdaszállás és Hunya Község Önkormányzata 
adóssággal nem rendelkezik. 
 
Településfejlesztési Osztály 
 
Személyi	állomány 
 
A településfejlesztési osztály feladatait 1 fő osztályvezető és 3 fő pályázati referens 
látja el.  
 
Ellátott feladatkörök: pályázati lehetőségek felkutatása; pályázatok benyújtásához 
szükséges előterjesztések elkészítése; pályázati dokumentációk elkészítése és 
benyújtása; támogatási szerződések megkötése; projektekhez kapcsolódó beszerzési 



eljárások lefolytatása; hazai és uniós forrásokkal támogatott fejlesztési feladatok 
koordinálása, menedzselése; szakmai beszámolók és pénzügyi elszámolások 
összeállításában és benyújtásában való közreműködés; pályázati projektek támogató 
hatóság általi ellenőrzésén való közreműködés; az osztály feladatköréhez kapcsolódó 
koncepciók és tanulmányok kidolgozása, Helyi Esélyegyenlőségi Program, valamint a 
Foglalkoztatási Esélyegyenlőségi Terv elkészítése és megvalósításának nyomon 
követése, felülvizsgálata. 
 
2019 évben a Településfejlesztési Osztály munkatársai az alábbi projektek 
előkészítését, megvalósítását látták el: 
 
Településfejlesztési	Operatív	Program	(TOP)	2.	kör	
TOP-1.1.3-16-BS1-2017-00005 Piackorszerűsítés Gyomaendrődön – a helyi 
gazdaságfejlesztési megoldás. 
 A beruházás során a Gyomai piactér fejlesztésére kerül sor, fedett piaccsarnok kerül 
kialakításra, illetve parkolóhelyek a piactér mellett, a projekt nettósításra került, így a 
támogatási és önerő összege is csökkent. 
A projekt összköltsége 73 092 921 Ft. 
Elnyert támogatás: 58 728 454 Ft 
Önerő: 14 364 467 Ft 
A projekt zárása folyamatban van, a többletforrás igénylést 8.804.286 Ft összegben 
2020. évben pozitívan bíráltak el. 
  
TOP-1.4.1-16-BS1-2017-00007 Az óvodai szolgáltatás minőségének fejlesztése a 
Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda Csemetekert Óvoda feladat-
ellátási helyén 
A Blaha úti óvoda felújítására 45 millió Ft támogatást nyertünk, melyből az intézmény 
külső homlokzatának hőszigetelése, padlástér hőszigetelése, kazáncsere, 60 m2-es 
tornaszoba kialakítása a hozzá tartozó 15 m2-es szertárral, kerékpártároló, valamint 
akadálymentes parkoló létesítése valósul meg. 
A projekt összköltsége: 61 387 967 Ft. 
Elnyert támogatás: 45 000 000 Ft 
Önerő: 16 387 967 Ft 
A projekt zárása folyamatban van, a, többletforrás igénylést 6.745.500 Ft összegben 
2020. évben pozitívan bíráltak el. 
  
TOP-2.1.2-16-BS1-2017-00001 Gyomaendrőd gyomai városrész központjának 
rehabilitációja 
A beruházás keretében sor kerül a Szabadság tér és Hősök útja párhuzamos 
szakaszának burkolatának felújítására, a környező zöldfelületek rehabilitációja, az 
Erzsébet-ligeti játszótér megújítására. A Városi Sportcsarnok egyik helyiségéből 
kereskedelmi tér/vendéglátó egység kialakítását tervezzük, kapcsolódó terasz 
kiépítésével gazdaságélénkítési céllal. A projekt emellett soft elemeket is tartalmaz: 



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



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



A projekt célja a foglalkoztatás-növelést célzó foglalkoztatási együttműködések, 
partnerségek, paktumok létrehozatala a paktumok képzési és foglalkoztatási 
programjaik megvalósítása érdekében. Emellett az emberi erőforrás fejlesztések, 
foglalkoztatás ösztönzés és társadalmi együttműködések támogatása, melynek 
elérése érdekében Gyomaendrőd Város Önkormányzata összefogott a Békés Megyei 
Kormányhivatallal, illetve a foglalkoztatás-fejlesztésben érintett helyi, és egyéb civil 
szereplőkkel. 
A projekt sikeres megvalósítása esetén hozzájárul a területi sajátosságokon alapuló 
fejlettségbeli különbségek mérsékléséhez és a foglalkoztatottsági szint emeléséhez. 
A projekt összköltsége: 300 000 000 Ft. Gyomaendrődre eső: 13 906 000 Ft 
Elnyert támogatás: 300 000 000 Ft Gyomaendrődre eső: 13 906 000 Ft. 
Önerő: 0 Ft Gyomaendrődre eső: 0 Ft. 
A projekt zárása 2020. 04. 30. 
 
TOP-1.4.1-19-BS1-2019-00007 Tipegő Kert Bölcsőde építése Gyomaendrődön 
Új, 28 férőhelyes, két csoportszobás bölcsőde építése a Kőrösi Csoma Sándor 
utcában. 
A projekt összköltsége: 219 999 998 Ft 
Tervezett befejezés: 2021.01. 31. 
  
Emberi	Erőforrás	Fejlesztési	Operatív	Program	(EFOP)	pályázatok	
EFOP-1.5.3-16-2017-00042 Humán szolgáltatások fejlesztése a Gyomaendrődi 
Járásban  
A projekt célja, hogy hozzájáruljon hátrányos helyzetű csoportok munkaerőpiaci 
helyzetének javításához. 
A projekt összköltsége: 478 636 737 Ft. Gyomaendrődre eső: 246 526 141 Ft 
Elnyert támogatás: 478 636 737 Ft. Gyomaendrődre eső: 246 526 141 Ft 
Önerő: 0 Ft 
A projekt zárása 2020.02.29. 
 
EFOP-3.7.3-16-2017-00207 Élethosszig tartó tanulás támogatása Gyomaendrődön  
Pályázat célja: Az inaktív réteget szeretnénk non - formális oktatási formákba bevonni, 
hogy kiszakítsuk őket a saját megszokott napi rutinjukból és megpróbáljuk 
visszajuttatni őket a munka világába. 
A projekt összköltsége: 40 000 000 Ft. 
Elnyert támogatás: 40 000 000 Ft 
Önerő: 0 Ft 
A projekt zárása 2019.04.08.-én megtörtént. 
  
EFOP-3.3.2-16-2016-00125 Tanórán kívüli kulturális foglalkozások támogatása 
Gyomaendrődön a köznevelés eredményességéért. 
A pályázat keretében non-formális oktatási csomagra vonatkozó pályázat 
megvalósítása történik az óvodás, iskolás korosztály részvételével. 



A projekt összköltsége 25.000.000 Ft. 
Elnyert támogatás: 25 000 000 Ft 
Önerő: 0 Ft 
A projekt zárása 2019.09.30.-én megtörtént.   
Közigazgatásfejlesztési	Operatív	Program	(KÖFOP)	
KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 Gyomaendrőd Város Önkormányzata ASP központhoz való 
csatlakozása támogatásból eszközök beszerzésére, működésfejlesztés és szabályozási 
keretek kialakítása, elektronikus ügyintézéshez kapcsolódó feltételek kialakítása, 
szakrendszerek adatminőségének javítása használható fel. 
A pályázat összköltsége 8.999.351 Ft. 
Elnyert támogatás: 8 999 351 Ft 
Önerő: 0 Ft 
A projekt zárása 2019.06.30.-én megtörtént  
Vidékfejlesztési	Program	(VP)	pályázat	
VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 számú Gyomaendrőd – Öregszőlő külterületi útépítés gép-és 
eszközbeszerzéssel pályázat. 
A pályázat keretében 8 db mezőgazdasági bekötőút felújítása valósult meg útalap 
építéssel (Páskumi út, Diófa utca, Álmosdomb utca, Szőlőskert utca, Bacsalaposi út, 
Polyákhalmi út, Ugari út és III. kerület) Eszközbeszerzés: traktor, tereprendező gréder, 
rézsűzúzó) 
A projekt összköltsége: 137 706 998 Ft. 
Elszámolható összköltség: 120 898 991 Ft. 
Elnyert támogatás: 108 809 080 Ft 
Önerő: 28 897 918 Ft 
A projekt zárása 2019.02.28.-án megtörtént 
Benyújtott	hazai	pályázatok	
    
Nemzeti Fejlesztési Minisztérium helyi közösségi közlekedés előző évi 
működtetéséhez és szolgáltatás fejlesztéséhez kapcsolódó támogatásra minden 
évben benyújtottuk támogatási igényünket. A támogatás összege a közszolgáltatási 
kötelezettségek teljesítéséért járó ellentételezés mértékéig igényelhető. 
2019-ben: 774.000 Ft támogatás került átutalásra. 
  
Testvérvárosi Találkozó lebonyolítása (Europe For Citizens) A projekt megvalósítása 
2020-ban vagy 2021-ben történik meg, a testvértelepülésekkel egyeztetett 
időpontban. 
Támogatás: 25 000 Euro 
 



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

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



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

- Fakivágási kérelmek elbírálása, engedélyezés 
- Elsőfokú környezetvédelmi eljárások ügyintézése 
- Állattartással kapcsolatos lakossági ügyek, panaszok intézése 
- Jegyzői hatáskörbe tartozó talajvíz kutakkal kapcsolatos engedélyezési 

ügyintézés 
- Hulladékszállítással kapcsolatos kérelmek vizsgálata 
- Zöldfelületi nyilvántartás, adatfeldolgozás, adatszolgáltatás 
- Szúnyoggyérítéssel kapcsolatos feladatok ellátása 
- Játszótér üzemeltetés 
- Zöldfelület gazdálkodás 
- Ebek nyilvántartása 
- Közterület-felügyelet és mezőőri szolgálat felügyelete 
- Gondozatlan ingatlanok hatósági ügyintézése 

  
Műszaki ügyintéző  

- Lakossági panaszkezelés, 
- Tulajdonosi és közút kezelői engedélyek kiadása 
- Lakossági járda felújítási pályázatok kezelése 
- Földmérési alappontok helyreállítása 
- Ivóvíz beruházás felügyelete 
- TOP, VP beruházások előkészítésében műszaki szakértelem biztosítása 

 
Ügykezelő  

- A Városfenntartó, Mezőgazdasági és Környezetvédelmi Bizottsági és a 
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai és Ellenőrző Bizottsági ülések előkészítése, 
jegyzőkönyveinek vezetése, kapcsolódó adminisztrációs feladatok elvégzése 

- Ebek nyilvántartása 
- Közvilágítási hibákkal kapcsolatos ügyintézés 
- Mezőőri feljegyzések, jegyzőkönyvek elkészítése 



- Adminisztrációs és iratkezelési feladatok ellátása 
 
Vagyongazdálkodási ügyintéző 

- Gyomaendrőd – Csárdaszálás – Hunya önkormányzati ingatlan adásvételeihez 
kapcsolódó értékbecslések elkészítése 

- Önkormányzati ingatlan vagyon nyilvántartása 
- Ingatlan bérleti, eladási és vásárlási ügyek előkészítése és lefolytatása 
- Önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságokkal való kapcsolattartás 

 
Osztályvezető  

- Helyi járatú autóbusz közlekedéssel kapcsolatos ügyintézés 
- Közutak üzemeltetésével kapcsolatos ügyintézés, karbantartások és 

beruházások előkészítése 
- Belvízvédekezéssel kapcsolatos beruházások előkészítése, belvízvédekezés 

szervezése, lebonyolítása 
- Vizi közmű szolgáltatással kapcsolatos feladatok ellátása, fejlesztések és 

rekonstrukciók koordinálása 
- Közművekkel kapcsolatos ügyintézés 
- Önkormányzati ingatlanok üzemeltetése 
- Magas és mélyépítési beruházások felügyelete 
- TOP pályázatok műszaki előkészítése, lebonyolítása 
- Önkormányzati beruházások lebonyolítása, terveztetés, építési engedélyek és 

használatba vételi engedélyek beszerzése 
- Közbeszerzési eljárások koordinálása 
- Az osztály működésének szervezése 

 
Közterület-felügyelet 
A közterület- felügyelet létszáma 1fő, melynek munkáját 1 fő településőri feladatokat 
ellátó közfoglalkoztatott segíti. 
Munkaidejének jelentős részét a gondozatlan ingatlanok felkutatása, az ingatlan 
tulajdonosok felszólítása és az ügyek adminisztrálása tölti ki. 
Egyre jellemzőbb az illegális hulladék lerakás, amely a külterületi hulladékgyűjtő 
pontok, a záportározók és a zöldhulladék kezelő területek környezetében 
összpontosul. 
Az illegális hulladék lerakásban 2019-ben elért legnagyobb eredménye, hogy a 
Gárdonyi úton, a Rév-zugi szivattyútelep mellett és a Zrínyi Miklós utca végénél a 
kiszabott bírságoknak és a feljelentéseknek köszönhetően minimalizálódott a lerakott 
hulladék mennyisége.  
 
Mezőőri szolgálat 
A szolgálat munkavégzésében változás nem történt, továbbra is 5 fő látja el a 
tevékenységet, melyről a beszámoló korábban beterjesztésre került. 
 



Az	ellátott	jelentősebb	feladatok	rövid	részletezése	
 
Szúnyoggyérítés 
A Körös-völgyi Konzorcium határozata alapján továbbra is Gyomaendrőd folytatja le a 
közbeszerzési eljárást, és minden település külön köt szerződést a szúnyoggyérítésre. 
A feladatellátásról a T. Képviselő-testület külön előterjesztésekben kapott beszámolót. 
Járulékos feladatok:  

1. Települések igényeinek összehangolása, koordinálása 
2. Kivitelező beszerzésének koordinálása 

 
Parkfenntartás (ligetek, egyéb közterületek, faültetés, kivágás) 
A város zöldfelületeinek kezelését utasítás szerint a Zöldpark Kft. és a 
közfoglalkoztatási program végezte el. Az elvégzett munkákról szóló beszámolót 
külön előterjesztések tartalmazzák. 
Járulékos feladatok:  

1. Fakivágás hatósági ügyintézése és a veszélyes fák kivágatása, 
2. Parkfenntartás fejlesztése, gépesítése,  
3. Utcabútorok fenntartása, fejlesztése 
4. Rovar és rágcsáló irtás megszervezése  

 
Közvilágítás, díszvilágítás 
A közvilágítási rendszer üzemeltetését az E.ON látja el. Meghibásodás esetén a hivatal 
írásban jelzi a szolgáltató irányába a hiba helyét és jellegét, melyet a hiba jellegétől 
függően 3 napon belül kijavítanak. 
Járulékos feladatok:  

1. Fejlesztési igények gyűjtése és a megvalósítás előkészítése 
2. Ünnepi díszvilágítás megszervezése 

 
Eb összeírás, nyilvántartás 
A jogszabály által előírt nyilvántartási rendszer folyamatos frissítése. 
Járulékos feladatok:  

1. Kóbor ebek bejelentéseinek rögzítése 
2. Gyepmesteri teleppel kapcsolatos ügyintézés 

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

1. Rendszeres ellenőrzés biztosítása 
2. Hibás játékelemek karbantartása és javítása 
3. Rendszeres éves szabványossági vizsgálatának megszervezése 

 
 
 



Út, járda fenntartás 
A fenntartási feladatokat üzemeltetési szerződés alapján a Zöldpark Gyomaendrőd 
Nonprofit Kft látja el. A feladatellátásról szóló beszámolók rendszeresen benyújtásra 
kerülnek. 
Járulékos feladatok:  

1. Lakossági fejlesztési igények és panaszok kezelése 
2. Közlekedésbiztonság fejlesztések koordinálása 
3. Éves építési és karbantartási beruházás lebonyolítása 
4. Rendszeres adatszolgáltatások megtétele 
5. Lakossági járda felújítási pályázat koordinálása 

 
Holtág üzemeltetés 
A holtágak üzemeltetését utasítás szerint a Gyomaszolg Kft végezte el. Az elmúlt évi 
munkájukról szóló beszámolót a T. Képviselő-testület tárgyalta. 
 
Közbeszerzések 
Az Önkormányzat által lefolytatott eljárások teljes körű előkészítése az éves 
közbeszerzési terv szerint (ajánlattételi felhívás és dokumentáció elkészítése, teljes 
adminisztráció, kötelező adatszolgáltatások és statisztikák elkészítése). 
 
TOP pályázatok műszaki előkészítése: 
A benyújtott pályázatok műszaki tartalmának előkészítése, tervezők kiválasztása teljes 
adminisztrációval (ajánlatkérés, szerződéskötés előkészítése, koordinációk), tervezési 
program meghatározás és engedélyeztetés. 
Az elkészült tervek alapján a pályázatokhoz szükséges adatok rendszerezése. 
Összefoglaló:	
 
A 2019. év legjelentősebb kihívása a személyi változások áthidalása és az változások 
munkavégzésre gyakorolt hatásának kivédése volt, mely sajnos nem ment 
zökkenőmentesen.  
Szakmai kihívások közül, az egyre kisebb mértékű közfoglalkoztatás által korábban 
ellátott feladatok költséghatékony elvégzése, a TOP-os és egyéb pályázatok 
előkészítése, lebonyolítása és a gondozatlan ingatlanokkal kapcsolatos hatósági 
ügyintézés bizonyult és bizonyul a legmegterhelőbb feladatnak. 
2019-ben a városüzemeltetési feladatok ellátásában továbbra is jelentkezett az egész 
építő és szolgáltató szektorra jellemző munkaerőhiány, ezáltal egy jelentős 
áremelkedés indult el és kivitelező hiány alakult ki. Ennek a két tényezőnek hatása 
érezteti hatását a közutak fenntartásában, a zöldterület kezelésben, a játszóterek 
fenntartásában és a belvíz elvezető árkok fenntartásában is. Jelentős „várakozás idők” 
alakulnak ki 20-40 %-os költség növekmény mellett is. 
Az elmúlt években bekövetkezett személyi változások miatt az osztály működése 
rendkívül sebezhetővé vált, mivel egyáltalán nem megoldható a helyettesítés, így 
problémás a szabadságok kiadása is. 



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



A munkavégzéshez szükséges számítástechnikai eszközök és egyéb irodatechnikai 
gépek a hivatal rendelkezésére állnak.  
 
A Csárdaszállási Kirendeltségen dolgozók a lakossági ügyintézést 2019. évben is 
maximálisan ellátták, törekedtek az ügyfélbarát ügyintézésre, az ügyintézés 
színvonala jó. A kirendeltségen az ügyfélfogadás gyakorlatilag folyamatos.  A helyi 
ügyintézés a lakosság és a helyi vállalkozók munkáját segíti. Az adóbevallási, 
adatszolgáltatási és adatigénylési kérelmek, nyomtatványok az adóügyintézésnél már 
nem csak papír alapon nyújthatóak be, hanem elektronikus úton, ügyfélkapun 
keresztül is. Az önkormányzatok honlapjain elérhetők, innen letölthetők. Ügyfeleink 
egyre nagyobb számban élnek ezzel a lehetőséggel.  
A Járási Hivatal munkatársa a hivatal emeleti helyiségében csütörtök délelőtt tart 
ügyfélfogadást.  
 
A 2019. októberi választásokat követően a Kormányhivatal közreműködésével 
megtörtént a polgármesteri munkakör átadás-átvétele, mely problémamentesen 
zajlott. 

 
Hunyai Kirendeltség 
 
A Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal Hunyai Kirendeltsége a 2019. évben 
feladatát változatlan létszámmal látta el, a hivatal dolgozói létszáma 3 fő. 
Az önkormányzati létszám változatlan maradt: 1 fő főállású polgármester, 2019. 
októberi önkormányzati választástól 4 fő képviselő 4 fő közalkalmazott, valamint a 
közfoglalkoztatási létszám havonta átlagosan 10 fő.  
Az önkormányzat üzemelteti a háziorvosi szolgálatot, ahol továbbra is Dr. Janurik 
István látja el a háziorvosi teendőeket, illetve az asszisztensi feladatokat Baginé 
Veszelka Anikó végzi. 
 
Önkormányzatunk 2019. január 1. napjával csatlakozott az önkormányzati ASP 
rendszerhez. 
Hunya Község Önkormányzata 2019. évi gazdálkodása kiegyensúlyozott volt. A 
rendelkezésre álló bevételei, az előző évi maradvány és a realizálódott helyi adó 
biztosították a feladat ellátásához szükséges forrást. 
A 2019. évben ismét sikeresen pályáztunk a szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz 
kapcsolódó pályázaton, melyben 152 mázsa barnakőszén vásárlásához az 
önkormányzat 482.600 Ft vissza nem térítendő támogatásban részesült. Ehhez az 
összeghez 96.520 Ft önerővel kellett még hozzájárulni. A kőszén megvásárlása és 
kiosztása megtörtént. 
 



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

 
A KÉPVISELŐ-TESTÜLETEK ÉS A BIZOTTSÁGOK MUNKÁJÁNAK 

ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA (2019.) 
 

 

Ülések 
száma 

 

Hozott 
határozat
ok száma 

Rendelet
ek száma 

Jegyzőkön
yv 

oldalszáma 

összesen 

Egy ülés 
átlag 

időtartama 

 

 

Előter- 

jesztések 
oldalszá

ma 

Napiren
di 

pontok 
száma 

soro
s 

soro
n 

kívül
i 

   soro
s 

soro
n 

kívül
i 

  

Képviselő-testületek 

Gyomaendrőd 
város 

Képviselő-
testülete 

20 8 451 23 1043 47 
perc 

22 
perc 3254 290 

Hunya Község 
Képviselő-
testülete 

15 7 157 13 390 24 
perc 

22 
perc 813 116 

Csárdaszállás 
Község 

Képviselő-
12 2 131 11 426 45 

perc 
20 

perc 658 88 



testülete 

Bizottságok 

Ügyrendi 
Bizottság 

Hunya 
16 - 112 - 286 28 

perc - 770 92 

Pénzügyi, 
Ügyrendi 
Ellenőrző 
Bizottság 

Csárdaszállás 

12 2 131 - 431 50 
perc 

10 
perc 667 74 

Ügyrendi, 
Oktatási, 
Kulturális, 

Kisebbségi és 
Esélyegyenlősé

gi Bizottság 

Gyomaendrőd 

16 - 295 - 784 

1 
óra 
18 

perc 

- 2689 185 

Városfenntartó, 
Környezetvédel

mi és 
Mezőgazdasági 

Bizottság 

Gyomaendrőd 

13 - 247 - 557 

1 
óra 
30 

perc 

- 2074 144 

Pénzügyi, 
Gazdasági, 
Turisztikai, 

Ellenőrző és 
Közbeszerzési 

Bizottság 

Gyomaendrőd 

14 12 311 - 734 2 
óra 

15 
perc 2343 193 

Gyomaendrőd, 
Csárdaszállás, 

Hunya 
Települési 

Önkormányzati 
Társulás 

7 1 57 - 93 15 
perc 

15 
perc 508 35 

 



Nemzetiségi Önkormányzatok 

Roma 
Nemzetiségi 

Önkormányzat 
7 - 58 - 87 30 

perc - 85 33 

Roma 
Nemzetiségi 

Önkormányzat 
Ügyrendi és 

Kulturális 
Bizottság  

4 - 30 - 57 30 
perc - 54 14 

Német 
Nemzetiségi 

Önkormányzat 
11 1 66 - 122 60 

perc 
15 

perc 166 45 

Ügyfélforgalom bemutatása 
Napi	és	havi	bontásban:	

 2016 2017 2018 2019 

 Ügyfél-
fogadási  

napok 
száma 

Ügyfél-
forgalom 

Ügyfél-
fogadási 

napok 
száma 

Ügyfél 

forgalo
m 

Ügyfél-
fogadási 

napok 
száma 

Ügyfél 

forgalo
m 

Ügyfél-
fogadási  

napok 
száma 

Ügyfél 

forgalom 

Január 12 1 463 13 1 155 13 1140 13 884

Február 13 1 558 12 959 12 892 12 647

Március 12 1 595 13 1 343 12 1000 12 777

Április 13 1 255 10 781 12 658 11 545

Május 12 1 148 13 1 125 12 591 12 554

Június 13 1 169 12 857 13 645 11 587

Július 12 1 037 13 830 13 471 14 601

Augusztus 14 1 455 13 1 170 13 1153 6 257

szeptember 13 1 223 13 943 12 945 13 950

Október 13 1 250 12 901 14 929 11 585

November 13 1 130 12 1 161 13 595 12 802



December 10 669 10 636 12 344 10 393

Összesen 150 14 952 146 11 861 151 9363 137 7582

napi átlag 
ügyfélforgalo
m 

100 81 62 55 

Havi átlag 
ügyfélforgalo
m 

1 246 988 780 631 

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

Az alábbi táblázat 2003. évtől mutatja be az ügyiratforgalom változását 
Gyomaendrődön: 
 Főszám Alszám Gyűjtő Összesen 

2003 22 270 49 581 11 706 83 557

2004 24 163 50 059 9 230 83 452

2005 22 774 45 959 2 038 70 771

2006 23 566 50 266 6 806 80 638

2007 19 717 45 732 1 132 66 581

2008 21 928 50 622 4 307 76 857

2009 22 915 59 992 - 82 902

2010 20 265 66 764 - 87 029

2011 21 909 68 203 - 90 112

2012 21 304 62 914 - 84 218

2013 16 992 43 628 - 60 620

2014 14 420 45 077 - 59 497

2015 13 312 39 988 - 53 300

2016 13 083 42 290 - 55 373

2017 12 498 36 722  49 220

2018 11 466 45 997  57 463



2019 15 642 43 524 - 58 896

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

szállás 
Hunya Adó O. Közigaz-

gatási O. 
Pénzügyi 
O. 

Város-
üzemel-
tetési O. 

Település-
fejlesztési 
O. 

Köz-munka Titkárság

2016 

Főszám 407 495 5346 4983 120 967 86 609 70

Alszám 2143 1414 13608 14208 1220 3261 609 4812 974

Összes 2550 1909 18954 19191 1340 4228 695 5421 1044

2017 

Főszám 402 432 5359 4455 107 1079 102 491 71

Alszám 2252 1213 9400 13020 1096 3313 1098 4634 527

Összes 2654 1645 14759 17475 1203 4392 1200 5125 598

2018 

Főszám 390 410 4849 4261 92 889 161 342 72

Alszám 2188 1719 12570 16599 956 4710 3922 2633 700

Összes 2578 2129 17419 20860 1048 5599 4083 2975 772

2019 

Főszám 706 1057 8294 4143 59 740 138 205 300

Alszám 2415 2559 14109 14403 660 3408 2237 1823 1640

Összes 3121 3616 22403 18546 719 4148 2375 2028 1940

Az alábbi táblázat az egy köztisztviselőre jutó ügyiratszámot mutatja be: 
 Csárdaszállás Hunya Gyomaendrőd Összesen: 

2016 

Köztisztviselői létszám 3 3 44 50 

Ügyirat-szám - Főszám 407 495 12 181 13 083 

Egy köztisztviselőre jutó 
ügyiratszám 

136 165 276 262 

2017 

Köztisztviselői létszám 3 3 45 51 

Ügyirat-szám - Főszám 402 432 11 664 12 498 

Egy köztisztviselőre jutó 
ügyiratszám 

134 144 259 245 

2018 

Köztisztviselői létszám 3 3 46 52 

Ügyirat-szám - Főszám 390 410 10 666 11 466 

Egy köztisztviselőre jutó 
ügyiratszám 

130 137 232 220 

2019 Köztisztviselői létszám 3 3 45 51 



Ügyirat-szám - Főszám 706 1057 13879 15642 

Egy köztisztviselőre jutó 
ügyiratszám 

235 352 308 307 

2019. ÉVI LÉTSZÁMVÁLTOZÁSOK 

Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal 
  2019.01.01   2019.12.31

köztisztviselők 
Gyomaendrőd 44   45 
Csárdaszállás 3   3 
Hunya 3   3 
összesen: 50   51 

munkaszerződéses Gyomaendrőd 2   2 
MINDÖSSZESEN:   52   53 

Változások év közben: 

jogviszony változás név osztály dátum 

köztisztviselő 

Új kinevezés 

Pap-Szabó Katalin titkárság - jegyző 2019.01.01 
Török Zoltán titkárság 2019.03.04 
Szmolár Eszter városüzemeltetés 2019.03.16 
Vaszkó Erika adó 2019.05.01 
Suháné Németh Piroska titkárság 2019.07.10 
Fehér Dóra városüzemeltetés 2019.09.01 
Harkainé Bohrát Klára pénzügy 2019.11.16 

Megszűnt 
jogviszony 

Kassai Rózsa közigazgatás 2019.03.31 
Szabóné Pelyva Mária adó 2019.05.20 
Cselei Tamás városüzemeltetés 2019.10.16 
Papné Dinnyés Erika pénzügy 2019.12.31 
Szmolár Eszter városüzemeltetés 2019.08.31 

Fizetés nélküli 
szabadság 

Omiliákné Csikós Anikó CSED - GYED 2018.07.05 - 
2019.07.24. 

Jenei Bettina CSED - GYED 2018.12.10 - 
2020.02.29. 

Nyugdíj miatt 
megszűnt 
jogviszony 

Wagner Gáborné pénzügy 2019.06.30
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6. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS

A Képviselő-testület
2020. augusztus 26-i ülésére 

Tárgy:  Tájékoztatás a TOP-2.1.3-16-BS1-2019-00033 azonosító számú projekt
beszerzési eljárásairól

Készítette:  Balogh Rita
Előterjesztő:  Hegedüs Roland polgármester
Véleményező bizottság:  Ügyrendi Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!

Hunya Község Önkormányzatának polgármestereként 2020. július 14-én az alábbi három szervezettől kértem
árajánlatot a TOP-2.1.3-16-BS1-2019-00033 azonosító számú, „A Hunya község belterületi belvízvédelmi
rendszerének működőképessé tétele” című projekt keretében megvalósítandó kötelező tájékoztatás és
nyilvánosság biztosítására vonatkozóan:
 
RENEMA Kft.
5600 Békéscsaba, Borjú u. 33.
Adószám: 22966908-2-04
Mucsi Sándor, ügyvezető
 
Gyula Royal Kft.
5700 Gyula, Táncsics u. 33.
Adószám: 22921361-2-04
Vámos Melinda, ügyvezető
 
KBC Békés Megyei Települések Fejlesztéséért Nonprofit Kft.
5630 Békés, Petőfi Sándor utca 2.
Adószám: 25440001-2-04
Dr. Glózik Klára, ügyvezető
 
 
Az ajánlatok beérkezési határideje 2020. július 17. volt.
Mindhárom szervezet a kijelölt határidőt betartva, megküldte ajánlatát elektronikus formában.

Az ajánlatadók a kötelező tájékoztatás és nyilvánosság biztosítására vonatkozóan az alábbi ajánlatokat adták:
 
 Nettó ár ÁFA Bruttó ár
RENEMA Kft. 209 800 Ft 56 646 Ft 266 446 Ft
Gyula Royal Kft. 217 500 Ft 58 725 Ft 276 225 Ft
KBC Békés Megyei
Települések Fejlesztéséért
Nonprofit Kft.

171 059 Ft 46 186 Ft 217 245 Ft

 
 
Az ajánlat elbírálása során a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás bírálati szempontjait alkalmazva a nyertes
ajánlattevő a KBC Békés Megyei Települések Fejlesztéséért Nonprofit Kft.

A TOP-2.1.3-16-BS1-2019-00033 azonosító számú, „A Hunya község belterületi belvízvédelmi rendszerének
működőképessé tétele” című projekt keretében megvalósítandó projektmenedzsment feladatok ellátására
vonatkozóan szintén három szervezettől kértünk árajánlatot:
 
Székkutasi Településüzemeltetési Nonprofit Kft.
6821 Székkutas, Béke utca 2.
Adószám: 24082888-2-06
Rostás Tibor, ügyvezető
 
BKMFÜ Bács-Kiskun Megyei Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft.
6000 Kecskemét, Deák Ferenc tér 3.
Adószám: 20637273-2-03
Kicsiny László, ügyvezető
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KBC Békés Megyei Települések Fejlesztéséért Nonprofit Kft.
5630 Békés, Petőfi Sándor utca 2.
Adószám: 25440001-2-04
Dr. Glózik Klára, ügyvezető
 
Az ajánlatok beérkezési határideje 2020. július 17. volt.
 
Mindhárom szervezet a kijelölt határidőt betartva, megküldte ajánlatát elektronikus formában.
 
Az ajánlatadók a projektmenedzsment feladatok ellátására vonatkozóan az alábbi ajánlatokat adták:
 
 Nettó ár ÁFA Bruttó ár
Székkutasi
Településüzemeltetési
Nonprofit Kft.

4 850 000 Ft 1 309 500 Ft 6 159 500 Ft

BKMFÜ Bács-Kiskun Megyei
Fejlesztési Ügynökség
Nonprofit Kft.

4 800 000 Ft 1 296 000 Ft 6 096 000 Ft

KBC Békés Megyei
Települések Fejlesztéséért
Nonprofit Kft.

4 685 016 Ft 1 264 954 Ft 5 949 970 Ft

 
 
Az ajánlat elbírálása során a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás bírálati szempontjait alkalmazva a nyertes
ajánlattevő a KBC Békés Megyei Települések Fejlesztéséért Nonprofit Kft.

És végül a TOP-2.1.3-16-BS1-2019-00033 azonosító számú, „A Hunya község belterületi belvízvédelmi
rendszerének működőképessé tétele” című projekt műszaki terveinek elkészítésére vonatkozóan is három
szervezettől kértünk árajánlatot:
 
Békés Útterv Kft.
5600 Békéscsaba, Bartók B. u. 7. I/8.
Adószám: 24181475-2-04
Varga Zsolt, ügyvezető
 
GYULAI KÖZ-TERV Kft.
5700 Gyula Székely A. u.1/4.
Adószám: 23972944-2-04
Tóth Gábor, ügyvezető
 
Raáb Anita
5700 Gyula, Pacsirta u. 46.
Adószám: 66106928-1-24
 
Az ajánlatok beérkezési határideje 2020. július 17. volt.
Mindhárom szervezet a kijelölt határidőt betartva, megküldte ajánlatát elektronikus formában.
 
Az ajánlatadók a műszaki tervek elkészítésére vonatkozóan az alábbi ajánlatokat adták:
 
 Nettó ár ÁFA Bruttó ár
Békés Útterv Kft 4 000 000 Ft 1 080 000 Ft 5 080 000 Ft
GYULAI KÖZ-TERV Kft. 3 740 000 Ft 1 009 800 Ft 4 749 800 Ft
Raáb Anita ev. 5 200 000 Ft 0 Ft 5 200 000 Ft
 
Az ajánlat elbírálása során a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás bírálati szempontjait alkalmazva a nyertes
ajánlattevő a GYULAIKÖZ-TERV Kft.

Kérem a Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására és a döntési javaslat/tok elfogadására.

Döntéshozói vélemények

Ügyrendi Bizottság  
 
Döntési javaslat 

"Tájékoztatás a TOP-2.1.3-16-BS1-2019-00033 azonosító számú projekt beszerzési eljárásairól"
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Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: közbeszerzés
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.

 Hunya Község Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a TOP-2.1.3-16-BS1-2019-00033 azonosító számú, „A
Hunya község belterületi belvízvédelmi rendszerének működőképessé tétele” című projekt beszerzési eljárásairól
szóló tájékoztatást.

Határidők, felelősök:

Határidő: azonnal
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7. napirendi pont
7. NAPIRENDI PONT
A Képviselő-testület

2020. augusztus 26-i ülésére 

Tárgy:  Bejelentések
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