Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
Gyomaendrőd
13/2007.
JEGYZŐKÖNYV
Készült Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete 2007. május 16-i rendkívüli üléséről a Városháza
Nagytermében.
Jelen vannak:

Várfi András polgármester, Csányi István alpolgármester
Babos László, Béres János, Czibulka György, Gellai Józsefné, Hangya
Lajosné, Illés János, Jakus Imre, Lehóczkiné Timár Irén, Putnoki László, Dr.
Palya József, Rácz Imre, Szabó Balázsné és Vass Ignác képviselők,
Dr. Csorba Csaba jegyző, Megyeri László aljegyző
Havelda Jánosné, Uhrin Zoltánné, Szujó Zsolt osztályvezetők,
Tárgyalási joggal Ungvölgyi János a Templárius Alapítvány képviselője
Jakucs Mária jegyzőkönyvvezető

Várfi András polgármester köszöntötte a képviselő-testület jelenlévő tagjait, az Alpolgármester urat,
Jegyző, Aljegyző urat, a hivatal osztályvezetőit. Megállapította, hogy az ülés határozatképes, a 17 fős
testületből jelen volt 15 fő. Izsó Csaba képviselő jelezte, hogy a mai ülésen nem tud részt venni, míg
Dr. Kovács Béla képviselő távolmaradásának okát nem jelezte.
Jegyzőkönyv hitelesítőknek kijelölte Jakus Imre és Rácz Imre képviselőket.
A rendkívüli ülés összehívására három benyújtandó pályázatról való döntés miatt került sor. A
pályázati kiírások megjelenéseinek ideje és a rendelkezésre álló igen rövid benyújtási határidők miatt
általában ad-hoc jelleggel, rendkívüli ülés keretében kell a képviselő-testületnek döntenie a
benyújtandó pályázatokról. Jelen ülésre kiküldött meghívóban szereplő napirenden túl az azóta
megjelent pályázati felhívás alapján előterjesztés készült „Együttműködési megállapodás –
Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Mezőberény kerékpár út tervezése”, valamint az Endrődi Közösségi Ház
felújítása tárgyában. Az előterjesztések az ülés megkezdése előtt kerültek kiosztásra.
A fentiek alapján javaslatot tett a rendkívüli ülés napirendjére az alábbiak szerint:
1. Belvízrendezés II. ütem ÖTM támogatási igény bejelentése
2. Együttműködési megállapodás – Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Mezőberény – kerékpárút
tervezés
3. Endrődi Közösségi Ház felújítása
4. Bejelentések
A képviselő-testület vita nélkül, egyhangú, 15 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta.
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
141/2007. (V. 16.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete a rendkívüli ülés napirendjét az alábbiak szerint
határozta meg:
1. Belvízrendezés II. ütem ÖTM támogatási igény bejelentése
2. Együttműködési megállapodás – Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Mezőberény – kerékpárút
tervezés
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3. Endrődi Közösségi Ház felújítása
4. Bejelentések
Határidő: azonnal
1. Napirendi pont
Belvízrendezés II. ütem ÖTM támogatási igény bejelentése
Várfi András polgármester elmondta, az Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium
honlapján, illetve az 54. sz. Magyar Közlönyben jelent meg a belterületi belvízrendezés
igénybejelentés feltételeiről szóló Korm. rendelet. A támogatási összeg a központi költségvetésben
biztosított. A támogatást a meghatározott megyék azon városi önkormányzatai igényelhetik, ahol a
tengerszint feletti magasság 85 méter alatti. A támogatás formája vissza nem térítendő támogatás,
melynek maximális összege 200 millió Ft. Nyilván, hogy erre a célra ennél az összegnél jóval többet is
elkölthetnénk, hiszen a holtágak rehabilitációja, kotrása, műtárgyak rendezése is égetően fontos lenne.
A határozati javaslat szerint a képviselő-testület 221.900.000 Ft bruttó összköltségű beruházásra
nyújtaná be a támogatási igényét, melynek tervei készen vannak. A pályázatban igényelt támogatás
összege 199.710.000 Ft.
A fent említett Korm. rendelet nem zárja ki ugyanakkor, azt a lehetőséget sem, hogy egy települési
önkormányzat több pályázatot is benyújtson. Erre önkormányzatunknak meg van a lehetősége, ezért
arra kérte a képviselő-testületet, hogy fogadja el a jelen előterjesztés szerinti pályázat benyújtását.
Ugyanakkor kérte, hogy támogassák egy előkészítés alatt álló másik pályázatnak is a benyújtását.
Természetesen a benyújtást megelőzően minősíteni fogják, hogy melyiket tartják első rendűen és
melyiket másodrendűen fontosnak. Az elbírálásnál lehetőség lesz arra, hogy ha csak egyet nyerünk,
csak egy legyen, de amennyiben sikerünk lenne, esélyünk lenne a másikra is. Ennek alapja, hogy
hosszú időn keresztül olyan információi voltak, hogy Dévaványa önkormányzata nem nyújt be ilyen
támogatási igényt, mert nem rendelkeztek a tervekkel, illetve elképzelhető, hogy ha a 8 település
közül, ha valamelyik kiesik, akkor felszabadul ez a támogatási összeg. Figyelemmel kísérve az
eseményeket, nyilván, hogy az első variációt tartjuk fontosnak, de amennyiben kettőt sikerülne
megnyerni, úgy lehetőség lenne a belterületi holtágak iszapkotrására is. Nyilván, hogy az életminőség
szempontjából a városlakókat is ez érdekelné jobban.
Megkérdezte a képviselőket, van e hozzászólásuk, kérdésük a napirendi ponthoz.
Hozzászólás hiányában felkérte a képviselőket a döntés meghozatalára, amely szerint az előterjesztett
határozati javaslatot, mint elsőrendűen fontos benyújtandó támogatási igényt fogadják el, ugyanakkor
döntsenek a másodrendűen fontos támogatási igény benyújtásáról is. Természetesen, ha menetközben
olyan információhoz jut, hogy ezt nem indokolt benyújtani, úgy arra nem kerül sor.
A képviselő-testület a fentiekkel egyhangú, 15 igen szavazattal egyetértett és az alábbi határozatot
hozta.
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
142/2007. (V. 16.) Gye. Kt. határozata
I.
Gyomaendrőd Város Önkormányzata a belterületi belvízrendezési célok támogatása
igénylésének, döntési rendszerének, folyósításának, elszámolásának és ellenőrzésének
részletes szabályairól szóló 13/2007. (V. 3.) ÖTM rendelet alapján benyújtja támogatási
igényét a gyomaendrődi belvízrendezés II. ütemének megvalósítása érdekében.
Önkormányzatunk a saját forrást, a fejlesztés költségeinek 10%-át, 22 190 000 forintot a 2007.
évi költségvetéséből (4/2007. (II. 26.) KT. számú rendelet) biztosítja.
A beruházás bruttó összköltsége (100%):
A pályázatban igényelt támogatás (90%):
Saját erő (10%):
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221 900 000 Ft
199 710 000 Ft
22 190 000 Ft

A Képviselő-testület felhatalmazza Várfi András polgármestert a támogatási igény
benyújtásra, és a szükséges intézkedések megtételére.
Határidő: 2007. május 21.
Felelős: Várfi András polgármester
II.
Gyomaendrőd Város Önkormányzata a belterületi belvízrendezési célok támogatása
igénylésének, döntési rendszerének, folyósításának, elszámolásának és ellenőrzésének
részletes szabályairól szóló 13/2007. (V. 3.) ÖTM rendelet alapján benyújtja támogatási
igényét a gyomaendrődi belvízrendezés III. ütemének megvalósítása érdekében.
Önkormányzatunk a saját forrást, a fejlesztés költségeinek 10%-át, 22 190 000 forintot a 2007.
évi költségvetéséből (4/2007. (II. 26.) KT. számú rendelet) biztosítja.
A beruházás bruttó összköltsége (100%):
A pályázatban igényelt támogatás (90%):
Saját erő (10%):

222 000 000 Ft
199 800 000 Ft
22 200 000 Ft

A Képviselő-testület felhatalmazza Várfi András polgármestert a támogatási igény
benyújtásra, és a szükséges intézkedések megtételére.
Határidő: 2007. május 21.
Felelős: Várfi András polgármester
2. Napirendi pont
Együttműködési megállapodás – Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Mezőberény – kerékpárút
tervezés
Várfi András polgármester elmondta, mint emlékezetes a képviselő-testület az áprilisi ülésén döntött
arról, hogy a fent felsorolt települések önkormányzataival közösen, Gyomaendrőd önkormányzata
gesztorságával pályázatot nyújt be Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Mezőberény kerékpárút tervezésére.
A beruházás kezdeményezője Mezőberény polgármestere volt. Számunkra ez azért lenne fontos, mert
ez által a rendkívül forgalmas 46-os fő út melletti kerékpárút tervezése valósulna meg.
A települések önkormányzatai vállalják a pályázatban meghatározott önerő (50 %) rájuk eső részének
biztosítását, viszont Csárdaszállás önkormányzata jelezte, hogy az idei évre nem rendelkezik forrással,
ezért a pályázat első körben történő benyújtása érdekében Gyomaendrőd Város önkormányzata
megelőlegezné Csárdaszállás részére a 2.541.304 Ft saját erőt, az előterjesztés mellékleteként szereplő
együttműködési megállapodásban foglaltak szerint. A megállapodás 3. pontja alapján Csárdaszállás
köteles a megelőlegezett saját erőt 2008. március 31-ig megtéríteni önkormányzatunknak.
Amennyiben nem téríti meg, úgy önkormányzatunk jogosult azonnali beszedési megbízással élni
Csárdaszállás önkormányzata költségvetési számlájával szemben. Késedelmes teljesítés esetén pedig
köteles késedelmi kamatot fizetni, mely a mindenkori jegybanki alapkamat kétszerese.
Az együttműködési megállapodás további pontjai a pályázattal kapcsolatos teendőket szabályozza.
Javasolta a képviselőknek támogassák a pályázati saját erő megelőlegezését Csárdaszállás
önkormányzata részére, valamint az együttműködési megállapodást fogadják el az előterjesztésnek
megfelelően.
A képviselő-testület vita nélkül, egyhangú 15 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta.
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Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
143/2007. (V. 16.) Gye. Kt. határozata
I.
Gyomaendrőd Város Önkormányzata a Csárdaszállás Község Önkormányzatával és
Mezőberény Város Önkormányzatával kötendő – az előterjesztés mellékletét képező együttműködési megállapodást elfogadja és utasítja a polgármestert, hogy az együttműködési
megállapodást juttassa el az érintett települések polgármestereinek aláírás céljából.
Határidő: 2007. május 23.
Felelős: Várfi András polgármester
II.
Amennyiben a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium „Közlekedésbiztonsági kerékpárutak
építésének/tervezésének támogatására” meghirdetett pályázati felhívásra benyújtandó,
„Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Mezőberény – kerékpárút tervezés” című pályázat
támogatásban részesül, Gyomaendrőd Város Önkormányzata megelőlegezi Csárdaszállás
Község Önkormányzatának a megvalósításhoz szükséges 2 541 304 Ft saját erőt az
Együttműködési megállapodásban foglaltak szerint.
Határidő: 2008. március 31.
Felelős: Várfi András polgármester
3. Napirendi pont
Endrődi Közösségi Ház felújítása
Várfi András polgármester köszöntötte Ungvölgyi Jánost urat a Közösségi Házat üzemeltető
Templárius Alapítvány képviselőjét, majd elmondta, az OKM által meghirdetett pályázati felhívás
alapján lehetőség lenne az Endrődi Közösségi Ház nyílászáróinak cseréjére pályázatot benyújtani. A
pályázatot az önkormányzat, mint a Közösségi Ház fenntartója nyújtaná be, viszont a fejlesztés
megvalósításához szükséges önerőt a ház üzemeltetője a Templárius Alapítvány viselné.
Megkérdezte a képviselőket, majd Ungvölgyi János urat van a szóbeli kiegészítés, kérdés a napirendi
ponthoz.
Ungvölgyi János tájékoztatásként elmondta, a pályázati felhívás szerint egy pályázó által pályázható
maximális összeg 4.5 millió Ft. Az önrész mértéke minimum 10 %. Az alapítvány szeretné a
maximálisan igényelhető 4.5 millió Ft-ot megigényelni, melynek 10 %-át – 500.000 Ft saját erőként
vállalják biztosítani. Az esetlegesen elnyert támogatásból 30 db nyílászáró – ablak – cseréjét
valósítanák meg, valamint a radiátorokon egyedileg állítható hőszabályozó felszerelésére kerülne sor.
Nagy segítség lenne az alapítványnak, ha az önkormányzat benyújtaná ezt a pályázatot, a támogatás
elnyerése esetén a fejlesztéssel kapcsolatos teendőket az alapítvány végezné el.
Illés János képviselő megítélése szerint az épület nyílászáróinak cseréjén túl a padozat, a parketta
cseréje is legalább olyan fontos lenne. El kellene gondolkodni azon, hogy a felújítás szempontjából
melyik nagyobb fajsúlyú. A parketta nyikorgása nagyon zavaró egy-egy előadás, rendezvény
alkalmával.
Ungvölgyi János egyetértett a fenti véleménnyel, azonban hangsúlyozni kívánta, hogy a 180.000 Ft
havi gázszámla miatt a nyílászárók cseréje kell, hogy előtérbe kerüljön. A nyílászárók annyira
elavultak, hogy a szél lebegteti a függönyöket, gyakorlatilag az utcát fűtik. Ilyen költségek mellett a
ház működtetése szinte lehetetlenné válik, vagy bezárják az épületet, vagy keresik a gazdaságosabb
működtetés lehetőségét. Jelen pályázati felhívás alapján erre lehetőség mutatkozik. Nyílván,
amennyiben további pályázati lehetőség mutatkozik egyéb felújításokra – tisztasági meszelés, padozat
csere – stb. támogatást igényelni, azokat is ki fogják használni.
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Várfi András polgármester támogatta az épület nyílászáróinak cseréjét, hiszen az jelentős
költségmegtakarítást eredményezhet egy –egy fűtési idényben. Nem szabad hagynunk, hogy a
városszéli intézményeink elhanyagolódjanak.
Javasolta a pályázat benyújtásának támogatását, a határozati javaslatban leírtak megfelelően.
A képviselő-testület egyhangú, 15 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta.
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
144/2007. (V. 16.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzata az Endrődi Közösségi Ház, mint közművelődési
intézmény felújítása érdekében támogatási kérelmet nyújt be az Oktatási és Kulturális
Minisztérium Közkincs programjára.
A fejlesztés megvalósításához szükséges saját forrást, a fejlesztés költségeinek 10 %-át a
Templárius Alapítvány, mint az Endrődi Közösségi Ház üzemeltetője biztosítja, Gyomaendrőd
Város Önkormányzata az intézmény működtetésére 10 éves funkció megőrzési kötelezettséget
vállal.
A beruházás összköltsége (100%):
Igényelt támogatás (90%):
Saját erő (10%):

5 000 000 Ft
4 500 000 Ft
500 000 Ft

A Képviselő-testület felhatalmazza Várfi András polgármestert a támogatási igény
benyújtásra, és a szükséges intézkedések megtételére.
Határidő: 2007. május 25.
Felelős: Várfi András polgármester
A bejelentések között Várfi András tájékoztatta a jelenlévőket, hogy
 Május 29-én a Hősök Napjára kaptak meghívást a Szent Gellért Katolikus Általános Iskola
szervezésében.
 Május 11-12-én került megrendezésre a Rózsahegyi Napok – köszönet az iskolának a
rendezésért és a színvonalas műsorért.
 Május 15-én a Kis Bálint Általános Iskola szervezésében egy egész napos várostörténeti
vetélkedő megrendezésére került sor Gyomaendrőd létrejöttének 25 éves évfordulója
alkalmából
 Augusztus 2-6 közötti időpontra a Németországi Schöneck Testvérvárostól kapott meghívást,
mely meghívásnak eleget tesz.
Befejezésként a jelenlévők figyelmébe ajánlotta az M1 május 13-i Főtér c. műsorát, melyben
Gyomaendrőd is szerepelt. Azok, akik nem látták a műsort az önkormányzat honlapján
megtekinthetik.
Illés János képviselő a fentiekben említett Főtér c. műsorral kapcsolatban aziránt érdeklődött, hogy a
Főtér c. műsor szabadon készíthet mindenféle műsorszórást, kivel egyeztettek a városban a műsort
illetően. A maga részéről zárt szervezést sejtett az egész műsor szervezésében.
Várfi András polgármester hangsúlyozta, a Főtér önállóan szervezi a műsort, nem egyeztet egyetlen
önkormányzattal sem, ugyanakkor felkereste önkormányzatunkat, melynek képviseletében Csányi
István alpolgármester járt el. A szervezésnek azon része, amely ránk volt bízva jól sikerült, a
szereplők helyükön voltak, akiknek levélben köszönte meg, hogy segítették bemutatni városunkat.
Csányi István alpolgármester tájékoztatásként elmondta, a Főtér szerkesztője mondta meg, hogy mit
szeretnének látni itt Gyomaendrődön, és ehhez kellett nekünk a szervezést lebonyolítani.

180

Reklám célra nem lehet ezt a műsort használni, elmondásuk szerint reklám címen úgy tesznek be
valakit a műsorba, ha az valamit felajánl. Ennek alapján kereste fel a Tourinform Iroda a helyi
vállalkozókat. A felajánlásokból aztán a műsor szerkesztői döntötték el, hogy mit használtak fel.
További bejelentés, hozzászólás nem volt, Várfi András polgármester megköszönte a jelenlétet és a
rendkívüli ülést bezárta.
K. m. f.
Várfi András
polgármester

Dr. Csorba Csaba
jegyző

Jakus Imre
hitelesítő

Rácz Imre
hitelesítő
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