Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
Gyomaendrőd
1/2007.
JEGYZŐKÖNYV
Készült Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete 2007. január 16-i rendkívüli üléséről a
Polgármesteri Hivatal Dísztermében.
Jelen vannak:

Várfi András polgármester, Csányi István alpolgármester
Béres János, Czibulka György, Gellai Józsefné, Hangya Lajosné, Illés János,
Izsó Csaba, Dr. Kovács Béla, Putnoki László, Rácz Imre, Szabó Balázsné,
képviselők,
Dr. Csorba Csaba jegyző, Megyeri László aljegyző,
Tárgyalási joggal: Erdősi Klára pályázatíró,
Jakucs Mária jegyzőkönyvvezető

Várfi András polgármester köszöntötte a mai napra összehívott képviselő-testületi ülésen megjelent
képviselőket, a Jegyző, Aljegyző urat. Elmondta, hogy a rendkívüli ülés összehívására két benyújtandó
pályázat határidejére tekintettel került sor, mely határidő 2007. január 22.
Megállapította, hogy az ülés határozatképes, a 16 főből jelen volt 12 fő. Vass Ignác és Jakus Imre
képviselők kórházban vannak, míg Babos László és Dr. Palya József képviselők távolmaradásuk okát
nem jelezték.
Jegyzőkönyv hitelesítőknek kijelölte Czibulka György és Dr. Kovács Béla képviselőket.
A rendkívüli ülés napirendjét az alábbiak szerint javasolta meghatározni:
Szociális feladatellátás mikrotérségi társulás keretében
2007 évi közmunkaprogram a Békési kistérségben pályázat benyújtása
Mindenki ebédel 2007 program című pályázat benyújtása
A képviselő-testület a napirendre tett javaslatot egyhangú 12 igen szavazattal támogatta, és az alábbi
határozatot hozta.
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
1/2007. (I. 16.)Gye.Kt határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete az ülés napirendjét az alábbiak szerint
határozta meg:
1. Szociális feladatellátás mikrotérségi társulás keretében
2. 2007 évi közmunkaprogram a Békési Kistérségben pályázat benyújtása
3. Mindenki ebédel 2007 program című pályázat benyújtása
Határidő: azonnal
1. Napirendi pont
Szociális feladatellátás mikrotérségi társulás keretében
Várfi András polgármester felkérte Dr. Csorba Csaba jegyzőt tegye meg ismertetőjét a témával
kapcsolatban.
Dr. Csorba Csaba jegyző elmondta, a képviselő-testület előtt nem teljesen ismeretlen az
önkormányzat gondozási központ társulási formában történő működtetésre irányuló célkitűzése.
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Legutóbb a testület decemberi ülésén e témakört érintően döntött arról, hogy a békési kistérségen belül
ellátandó feladatokat kibővítik a szociális feladatok ellátásával, és a jelzőrendszeres házi
segítségnyújtás szociális alapellátási feladatellátást 2007. január 1. napjától intézményi társulás útján
Mezőberény Város Önkormányzata gesztorságával 10 jelzőkészülékkel kívánják megoldani.
Ugyanakkor hosszabb távú célként került megfogalmazásra, hogy 2008-tól az önkormányzat saját
maga lássa el ezt a feladatot. A testület döntéséről szóló kivonat megküldésre került Mezőberény
Önkormányzatának. E kérdésben az érintett önkormányzatok között gond-probléma nem volt.
A szociális feladat -ellátási rendszerhez tartozó másik nagyobb kör az alapellátáshoz tartozó
feladatellátás, mely esetében a cél az volt, hogy Hunya és Csárdaszállás kistelepüléseken a Városi
Gondozási Központ keretén belül történjen a feladat ellátása. Csárdaszállás önkormányzata a szociális
feladatok kistérségi szintű ellátására vonatkozó társulási szerződésről szóló megállapodás tervezetet
elfogadta, míg Hunya önkormányzatának nem teljesen egyértelmű a társulási szándéka. Ehhez
kapcsolódóan tájékoztatta a képviselőket, hogy Hunya önkormányzata kinyilatkozta a közoktatási
társulásból való kilépésének szándékát a tanév utolsó napjától. Míg Csárdaszállás önkormányzata úgy
nyilatkozott, hogy amennyiben Gyomaendrőd marad a Békési Statisztikai kistérségben úgy ők az
intézmény fenntartói társulást továbbra is fenn kívánják tartani.
Látszatra ez azt a helyzetet teremtette, hogy szétugróban van a mikrotérségi társulás, éppen ezért az
elmúlt napokig az volt a vélemény, hogy a szociális feladatok kistérségi szintű ellátását nem sikerül
megvalósítani.
A mai napon Hunya Község Polgármester Asszonyával történő egyeztetés során az oktatási
feladatellátást érintően megegyezés született arra, hogy újra tárgyalják a társulási megállapodást,
melynek önkormányzatunk részéről nincs akadálya. Igazán a fő problémát az jelenti, hogy a felső
tagozatos tanulók oktatását hol lássák el ezek a kistelepülések. Amennyiben úgy döntenek, hogy ezt
helyben kívánják megoldani, és ez többletfeladattal jár, úgy az önkormányzat elesik a kiegészítő
normatívától, amely kieső bevételt Gyomaendrőd önkormányzata nem fogja viselni. Viszont, ha úgy
döntenek, hogy ezeket a gyerekeket behordják a Rózsahegyi Kálmán Kistérségi Általános Iskolába,
úgy abban önkormányzatunk partner lesz, ennek megfelelően újra számolják a normatíva elosztását,
de a döntést a kistelepüléseknek kell meghozni. A számítást mindkét variációra el fogják végezni,
amely alapján a társulási megállapodást újra lehet majd, kötni és szabályozni az új feltételekkel.
A szociális feladatellátás tekintetében a megbeszélés során az a megegyezés született, hogy az ülés
megkezdése előtt kiosztásra került társulási megállapodás kerül az érintett képviselő-testületek elé
beterjesztésre, melyet Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete jelen ülésén, míg Hunya Község
Képviselő-testülete a csütörtöki rendkívüli ülésén tudja azt elfogadni.
A társulási megállapodás lényege, hogy Gyomaendrőd Város Önkormányzata a fenntartásában lévő
Városi Gondozási Központot átadja a mikrotérségi társulásnak, mely társulás lesz az intézmény
fenntartója. Ez azt jelenti, hogy Hunyán és Csárdaszálláson a szociális alapellátás szervezése
Gyomaendrődön keresztül fog megtörténni. A kistelepüléseken a szociális étkeztetésre meg van az
engedély, míg a klubok kialakításához az épületek rendelkezésre állnak. A testületek döntéseit
követően az intézmény közalkalmazottait össze kell hívni, és tájékoztatni kell. Az új intézmény a
réginek a jogutódja lesz a munkáltatói döntéseket tovább viszik, míg az intézményvezető kinevezése
Gyomaendrőd Város önkormányzatának hatáskörében marad. Jelen társulási megállapodás módosítás
sok mindenben hasonlít az eredeti társulási megállapodáshoz, amely a Rózsahegyi Kálmán Kistérségi
Általános Iskola vonatkozásában jött létre. Ez a megállapodás lehetőséget ad a kistelepüléseknek arra,
hogy azokat a szolgáltatásokat vegyék igénybe, amelyekre ott szükség van, és anyagilag finanszírozni
tudnak. A szociális alapellátások közé tartozik majd a szociális étkeztetés, a nappali ellátás (Idősek
Klubja), amely vonatkozásban Csárdaszálláson a klubhelyiség később kerül kialakításra, addig az
igénybevevők bejönnek majd a Mirhóháti utcai klubba, javítva annak kihasználtságát. Ezeken
túlmenően ide tartozik még a házi szociális gondozás és a támogató szolgáltatás.
Az igénybe vett alapellátások finanszírozását illetően, minden település viseli a maga költségeit,
viszont amíg ez az állami és a kiegészítő normatívából megvalósítható, addig önkormányzatunk a
kistelepülésektől nem kíván költséget igénybe venni. Ugyanakkor megegyezés született arról, hogy a
központi irányítás költségét sem osztják vissza a kistelepüléseknek, tekintve, hogy Gyomaendrőd is
részesül a kistérségi normatívából, mely normatívának el kell bírni a központi irányítás költségét.
Az előkészítők véleménye szerint a társulási megállapodás ezekkel a feltételekkel elfogadható, mely
megállapodás módosulni fog a hunyai telephely pontos megjelölésével.
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Ezen túlmenően szükséges még a térségi szociális gondozási központ alapító okiratának elfogadása is,
mely pótlólagosan került a mai ülésen kiosztásra.
Jelen megállapodás annyiban tér el a Rózsahegyi Kálmán Kistérségi Általános Iskola
megállapodásától, hogy egyszerűbb és enyhébb a felmondás lehetősége a szociális gondoskodás
területén.
Összegezve: amennyiben a képviselő-testület ezt a megállapodást elfogadja, úgy a közalkalmazottak
tájékoztatása megtörténhet és január 31-ig ez az átalakítás lezárható, aminek a kiegészítő normatív
támogatás igénylése szempontjából van jelentősége, az időpont annak függvényében értendő, hogy az
egyes települési önkormányzatok mikor hagyják jóvá a társulási megállapodást.
Az általa elmondottakra is figyelemmel javasolta a képviselőknek a megállapodás elfogadását. Ezzel,
illetve a Mezőberény gesztorságával a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás feladatellátásra létrejött
intézményi társulással a szociális ellátórendszer tekintetében jelentős átalakulás történik. Az emelt
szintű szociális ellátás esetében érdemi változás nem lesz, hiszen az intézményben ez idáig is
kerületek elhelyezésre hunyai és csárdaszállási ellátottak.
Várfi András polgármester megköszönte Jegyző úrnak a szóbeli tájékoztatást, majd felkérte a
képviselőket hozzák meg döntésüket a szociális feladatellátásokra vonatkozó megállapodás, illetve
alapító okirat elfogadásáról.
A képviselő-testület vita nélkül, egyhangú 12 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta.
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
2/2007. (I. 16.) Gye. Kt. határozata
1./
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete a Városi Gondozási Központ intézményt
megszünteti, előreláthatólag a feladat ellátásáról 2007. február 15-től GyomaendrődCsárdaszállás- Hunya Intézményi Társulás keretei között gondoskodik tovább, a jelen
határozattal elfogadott társulási megállapodásban foglaltak szerint.
Az intézmény alapító okiratát a határozat melléklete szerint fogadja el.
Határidő: azonnal
2./
Gyomaendrőd Város Képviselő-testület elfogadja a „Megállapodás jelzőrendszeres házi
segítségnyújtásra feladatokat ellátó önkormányzati társulási szerződésről” szóló
dokumentumot.
A képviselő-testület utasítja Várfi András polgármestert a megállapodás aláírására.
Határidő: azonnal
2. Napirendi pont
2007 évi közmunkaprogram a Békési Kistérségben pályázat benyújtása
Várfi András polgármester felkérte Dr. Csorba Csaba jegyző urat a napirendi pont ismertetésére.
Dr. Csorba Csaba jegyző hangsúlyozta az előterjesztést valamennyi bizottság megtárgyalta és
javasolta a pályázat benyújtását. A pályázat keretei között összesen 12 fő regisztrált aktív korú,
rendszeres szociális segélyben részesülő munkanélküli személy foglalkoztatására kerül sor. A projekt
2007. március 1. és május 31. között valósulhat meg, időtartama 3 hónap.
Ami miatt szükséges foglalkozni ezzel a pályázattal az, hogy így sarkalható a munkára ösztönzés,
másrészt, amennyiben a munkanélküli a munkát nem fogadja el kikerül a rendszeres szociális
segélyezés köréből, mely segély 10 %-át az önkormányzat biztosítja.
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Amennyiben ebben a formában nyeri el az önkormányzat a pályázatot, az nem rossz bért fog jelenteni
a foglalkoztatásra kerülőknek, az más dolog, hogy ez mekkora feszültséget jelent majd a többi,
minimálbéren foglalkoztatott munkavállalókkal szemben.
Várfi András polgármester véleménye szerint a város foglalkoztatási helyzetét tekintve nincsenek
abban a helyzetben, hogy ilyen pályázatok mellett elmenjenek. Javasolta a pályázat benyújtásának
támogatását.
Gellai Józsefné képviselő megítélése szerint nem lesz könnyű ennek a 12 főnek a menedzselése, hogy
azok tartalmas munkavégzést végezzenek. Amennyiben lehetőség lesz rá, úgy intézményekhez kellene
ezeket az embereket kihelyezni, mert talán ott tudnának leghatékonyabb munkát végezni.
További hozzászólás hiányában a Polgármester felkérte a képviselőket a döntés meghozatalára.
A képviselő-testület egyhangú, 12 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta.
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
3/2007. (I. 16.) Gye. Kt. határozata
A Békési Kistérségi Társulás meghatalmazásából Gyomaendrőd Város Önkormányzata, mint
gesztor, pályázatot nyújt be a Szociális és Munkaügyi Minisztérium pályázati felhívására a
munkaképes korú, rendszeres szociális segélyre jogosultak foglalkoztatásának 2007. évi
támogatására.
A pályázat keretei között az alábbi tevékenységek valósulnak meg:
- illegális szemétlerakók felszámolása
- parkosítás, szabad zöldterületek kialakítása, parkfenntartás
- temetkezési és kegyeleti helyek és környezetük rendbe tétele
A projekt 2007. március 1. és május 31. között valósulhat meg, időtartama 3 hónap.
A pályázat keretei között Gyomaendrődön összesen 12 fő regisztrált aktív korú, rendszeres
szociális segélyben részesülő munkanélküli személy foglalkoztatására kerül sor.
A projekt költségeinek megoszlása:
A program összköltsége:
3.778.456 Ft (100 %)
Igényelt támogatás:
3.562.800 Ft (94.3 %)
Saját forrás:
215.656 Ft ( 5.7 %)
A saját erő összegét Gyomaendrőd Város Önkormányzata 2007. évi költségvetéséből
biztosítja.
A Képviselő-testület felhatalmazza Várfi András polgármestert a pályázat benyújtására és a
szükséges intézkedések megtételére.
Határidő: 2007. január 22.
Felelős: Várfi András polgármester
3. Napirendi pont
Mindenki ebédel 2007 program című pályázat benyújtása
Dr. Csorba Csaba jegyző elmondta, ez a program- az önkormányzat sikeres pályázata alapján - 2006ban is működött, akkor 15 nagylaposi gyermek részesült az adományokból, akkor a csomagok
tárolásáról és kiosztásáról a Városi Gondozási Központ nagylaposi intézménye gondoskodott.
Amennyiben idén is megkapjuk a támogatást, úgy Öregszőlő területéről választanánk ki az ellátandó
15 gyermeket úgy, hogy ahhoz a Térségi Humánsegítő Szolgálat (volt Családsegítő) segítségét
vennénk igénybe. A 15 gyermek lehetőség szerint 15 családot jelentsen, esetleg az a család kaphatna
egynél több csomagot, ahol több gyermeket nevelnek, és a Családsegítő azt indokoltnak látja. Az
élelmiszer átvételét és kiosztását a Városi Gondozási Központ öregszőlői intézménye végezné.
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A pályázat feltétele, hogy a pályázó vállalja a 10%-os önrész megfizetését. Amennyiben a pályázó 15nél több gyermek ellátására nyújt be pályázatot, a 15 fő feletti létszámra vonatkoztatva 90% önrész
megfizetését kell vállalnia.
Várfi András polgármester kiegészítésként elmondta, elképesztő, hogy milyen nagy a szegénység a
külterületi településrészeken. A pályázat vonatkozásában igyekeznek igazságosak lenni a két
külterületi településrész között.
Czibulka György képviselő megjegyezte, nem mostani keletű, hogy sok az éhező gyermek az említett
településrészeken. Aktív pedagógus korában naponta szembesült ezzel a problémával.
Dr. Kovács Béla képviselő hangsúlyozta, Nagylaposon élők közül szinte mindenki munkanélküli,
ennek ellenére az adódó munkalehetőséget nem használják ki. Sok esetben a szülői háttér is probléma,
amiről a gyermek nem tehet.
Várfi András polgármester meg kívánta jegyezni, hogy a munkanélküliség problémáján túl további
gondot jelent, hogy a munkakultúra is tönkre ment a településen, amit nagyon nehéz lesz vissza hozni.
További kiegészítés, hozzászólás nem volt, a képviselő-testület a pályázat benyújtását egyhangú 12
igen szavazattal támogatta, és az alábbi határozatot hozta.
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
4/2007. (I. 16.) Gye. Kt. határozata
A Mindenki Ebédel 2007 program keretében Gyomaendrőd Város Önkormányzata pályázatot
nyújt be a Gyermekétkeztetési Alapítványhoz, 15 rászoruló gyermek 2007. évi ellátására.
Önkormányzatunk a saját forrást, a program költségének 10%-át, 75.000 forintot a 2007. évi
költségvetéséből biztosítja.
A program összköltsége (100%):
750.000 Ft
Alapítványi támogatás (90%):
675.000 Ft
Saját erő (10%):
75.000 Ft
A Képviselő-testület felhatalmazza Várfi András polgármestert a pályázat benyújtásra, és a
szükséges intézkedések megtételére.
Határidő: 2007. január 22.
Felelős: Várfi András polgármester
További napirendi pont nem lévén, a Polgármester tájékoztatta a képviselőket, hogy a holnapi nap
folyamán 11 -12 óra között nyílik lehetőség a volt Enci épületének megtekintésére. Kérte, hogy aki
részt kíván venni, az 11 órára jelenjen meg.
Egyéb bejelentés hiányában megköszönte a jelenlétet és a rendkívüli ülést bezárta.
K. m. f.
Várfi András
polgármester

Dr. Csorba Csaba
jegyző

Czibulka György
hitelesítő

Dr. Kovács Béla
hitelesítő

5

