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JEGYZİKÖNYV
Készült Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete 2003. szeptember 17-i rendkívüli ülésérıl a
Városháza Nagytermében.
Jelen vannak:

Dr. Dávid Imre polgármester, Katona Lajos alpolgármester
Babos László, Béres János, Czibulka György, Csányi István, Császárné
Gyuricza Éva, Csíkné Timár Éva, Dezsı Zoltán, Hangya Lajosné, Ifj. Dógi
János, Jakus Imre, Jenei Bálint, Dr. Kovács Béla, Kovács Mihály, Knapcsek
Béla, Timárné Kozma Ágnes, és Véháné Szedlák Ildikó képviselık,
Dr. Csorba Csaba jegyzı, Megyeri László aljegyzı,
Jakucs Mária jegyzıkönyvvezetı

Dr. Dávid Imre polgármester köszöntötte a rendkívüli ülésen megjelent képviselı-testület tagjait, a
jegyzı, aljegyzı urat. Megállapította, hogy az ülés határozatképes, a 18 fıs képviselı-testület teljes
létszámmal jelen volt.
Jegyzıkönyv hitelesítıknek kijelölte Hangya Lajosné és Katona Lajos képviselıket.
A rendkívüli ülés napirendjét az alábbiak szerint javasolta meghatározni.
1. „ Küzdelem a munka világából történı kirekesztıdés ellen „címő PHARE pályázat

A képviselı-testület a napirendre tett javaslatot egyhangú 18 igen szavazattal támogatta, és az alábbi
határozatot hozta.
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1. „ Küzdelem a munka világából történı kirekesztıdés ellen „címő PHARE pályázat

Határidı: azonnal
Dr. Dávid Imre polgármester elızetesen elmondta, a rendkívüli testületi ülés telefonon
történı összehívására azért volt szükség, mivel a fent említett pályázat benyújtási határideje –
2003. szeptember 24. -megelızi a képviselı-testület soros ülésének idıpontját – 2003.
szeptember 25. A pályázat benyújtásához szükség van a képviselı-testület jóváhagyó
döntésére, melyet az elızetes egyeztetés alapján hiánypótlásként nincs lehetıség benyújtani.
A Foglalkoztatáspolitikai és Munkaügyi Minisztérium megbízásából az Európai Szociális
Alap Nemzeti Programirányító Iroda (ESZA Kht.), mint szerzıdı hatóság által meghirdette
Phare program 1. komponensén minimum 600.000 euró, maximum 750.000 euró támogatást
lehet igényelni a tartós munkanélküliek foglalkoztatása és komplex munkaerıpiaci
(re)integrációja önkormányzatok, önkormányzati társulások és civil szervezetek
kezdeményezésein alapuló, a helyi, térségi szociális szolgáltatások kapacitásbıvítésére
irányuló projektek megvalósításához.
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Támogatásra jogosult pályázók a helyi (települési) önkormányzatok, helyi önkormányzatok
állandó, vagy a pályázat megvalósítása érdekében létrejött társulásai, illetve megyei/fıvárosi
önkormányzatok Önálló jogi személyiséggel rendelkezı non-profit, nem állami szervezet
Pályázatok csak partneri együttmőködés kereteiben nyújthatók be. A partnerségben irányító,
koordinációs szerepet betöltı szervezet nyújtja be a pályázatot és vállal teljes körő
felelısséget a projekt megvalósításáért a nyertes pályázókkal történı szerzıdéskötés során.
Orosháza Önkormányzata megkereste a környezı települések önkormányzatait, illetve
szociális intézményeit, és egy egyeztetı fórum keretében együttmőködésre kérte fel ıket a
pályázat benyújtásához. A tájékoztatójában vállalta a pályázó és a gesztori feladatok ellátását,
az együttmőködni szándékozó önkormányzatoknak a pályázati program során partneri
szerepet kínált fel.
A pályázat benyújtása során önkormányzatunk az 1. komponens megvalósítása érdekében
vállalná az együttmőködést Orosháza város Önkormányzatával és még további négy település
önkormányzatával. A programban a hat település összesen 55 fı 18 hónapig tartó
foglalkoztatását kívánja megoldani. A gesztori teendıket az Orosházi Önkormányzat látná el.
Gyomaendrıd Város Önkormányzata a program megvalósítása során vállalná, hogy a városi
Gondozási Központban 10 fıt 18 hónapig foglalkoztat. Vállalná továbbá, hogy a 10 fı
programban résztvevı foglalkoztatott 30%-át 3 fıt, a programot követıen további 18 hónapig
továbbfoglalkoztat az intézményben.
A gyomaendrıdi részprogram összköltsége 23.784.650 Ft, melynek 90 %-a, azaz 21.406.185
Ft Phare támogatás, 10 %-a, 2.378.465 Ft pedig az önkormányzati saját erı. Az összköltség
tartalmazza a 10 fı foglalkoztatott és a hozzá tartozó menedzsment 18 havi bérét, kisgépek,
szerszámok, kellékek, számítógép beszerzésének költségeit, valamint utazási költségeket.
Sikeres pályázat esetén a Városi Gondozási Központnak nagyon kedvezı lenne a 10 fı
foglalkoztatása, mivel az intézmény jelenleg foglalkoztatott létszáma nem felel meg a
jogszabályi normatívának.
Az elıterjesztést valamennyi bizottság véleményezte, és támogatta az önkormányzat
konzorciumi partnerként való részvételét a pályázati program megvalósításában.
Véháné Szedlák Ildikó képviselı kérdésként vetette fel, hogy a program a házi gondozás
bıvítésére – tanyagondnok is kiterjed e.
Dr. Csorba Csaba jegyzı válaszolva elmondta, részben igen, de a tanyagondnoki hálózat
megvalósítását más pályázati forrásból oldja meg az intézmény.
További kérdés, észrevétel nem hangzott el, a polgármester a döntés meghozatalára kérte fel a
képviselıket, mely szerint a képviselı-testület a HU 2002/00-315.01.04. sz. „Küzdelem a
munka világából történı kirekesztıdés ellen”címő Phare pályázat 1. komponensében
Orosháza gesztorságával partnerként részt kíván venni. Az önkormányzat elfogadja, hogy a
pályázati program megvalósítására alakult konzorcium vezetıje, így a program
lebonyolításáért felelı szervezet Orosháza Város Önkormányzata.
A képviselı-testület a fenti javaslatot egyhangú 18 igen szavazattal támogatta, és az alábbi
határozatot hozta.
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I.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete a HU 2002/00-315.01.04. sz. „Küzdelem a
munka világából történı kirekesztıdés ellen”címő Phare pályázat 1. komponensében
Orosháza gesztorságával partnerként részt kíván venni.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete elfogadja, hogy a pályázati program
megvalósítására alakult konzorcium vezetıje, így a program lebonyolításáért felelı
szervezet Orosháza Város Önkormányzata.
Határidı: 2003. szeptember 24.
Felelıs: Dr. Dávid Imre polgármester
II.
Gyomaendrıd Város Önkormányzata a 2.378.465 Ft önerıt a Városi Gondozási
Központ 2004-2005. évi költségvetésébıl biztosítja.
A részprogram összköltsége (100%) :
Igényelt támogatás (90%):
Saját erı (10%):

23.784.650 Ft
21.406.185 Ft
2.378.465 Ft

A Képviselı-testület felhatalmazza Dr. Dávid Imre polgármestert a pályázati
részprogram elkészítésére és a szükséges intézkedések megtételére.
További írásos napirendi pont nem volt, a polgármester megköszönte a képviselık részvételét
és a rendkívüli ülést bezárta.

K. m. f.

Dr. Dávid Imre
Polgármester

Dr. Csorba Csaba
jegyzı

Hangya Lajosné
hitelesítı

Katona Lajos
hitelesítı
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