Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
Gyomaendrőd
31/2008.
JEGYZŐKÖNYV
Készült Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete 2008. december 2-i rendkívüli üléséről a Városháza
Nagytermében.
Jelen vannak:

Várfi András polgármester, Csányi István alpolgármester,
Babos László, Béres János, Czibulka György, Hangya Lajosné, Illés János,
Jakus Imre, Dr. Kovács Béla, Lehóczkiné Timár Irén, Rácz Imre, Szabó
Balázsné képviselők,
Dr. Csorba Csaba jegyző, Megyeri László aljegyző,
Tárgyalási joggal: Liszkainé Nagy Mária osztályvezető, Tóthné Rojik Edit
oktatási előadó
Jakucs Mária jegyzőkönyvvezető

Várfi András polgármester köszöntötte a mai napra összehívott rendkívüli képviselő-testületi ülésen
megjelent képviselőket, a Jegyző urat, Aljegyző urat és az osztályvezető asszonyt. Megállapította,
hogy az ülés határozatképes, a 17 fős testületből jelen van 12 fő. Jelezte távollétét Gellai Józsefné,
Izsó Csaba, Dr. Palya József, Putnoki László és Vass Ignác képviselő.
Jegyzőkönyv hitelesítőknek kijelölte Babos László és Béres János képviselőket.
A rendkívüli ülés napirendjét a meghívóban szereplő sorrendtől eltérően, az alábbiak szerint javasolta
meghatározni:
1. Önkormányzati tulajdonú belterületi és külterületi közutak fejlesztése c. pályázati felhívás
2. TISZK-kel kapcsolatos dokumentumok jóváhagyása
3. Meghatalmazás – Tanyagondnoki szolgálat
4. Bejelentések- Tájékoztató az Esélyegyenlőségi programok végrehajtásának támogatása
pályázatról
A képviselő-testület a napirendre tett javaslatot egyhangú, 12 igen szavazattal támogatta, és az alábbi
határozatot hozta: [Babos László igen, Béres János igen, Czibulka György igen, Csányi István igen, Hangya Lajosné
igen, Illés János igen, Jakus Imre igen, Dr. Kovács Béla igen, Lehóczkiné Timár Irén igen, Rácz Imre igen, Szabó Balázsné
igen, Várfi András igen.]

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
493/2008. (XII. 02.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete a rendkívüli ülés napirendjét az alábbiak szerint
határozta meg:
1. Önkormányzati tulajdonú belterületi és külterületi közutak fejlesztése c. pályázati
felhívás
2. TISZK-kel kapcsolatos dokumentumok jóváhagyása
3. Meghatalmazás – Tanyagondnoki szolgálat
4. Bejelentések- Tájékoztató az Esélyegyenlőségi programok végrehajtásának
támogatása pályázatról
Határidő: azonnal
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1. Napirendi pont
Önkormányzati tulajdonú belterületi és külterületi közutak fejlesztése c. pályázati felhívás
Várfi András polgármester az alábbiak szerint ismertette az előterjesztést.
A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség tárgyban megjelölt címmel DAOP-2008-3.1.1/B kódszámú
pályázati felhívás alapján megvizsgálták azokat a külterületi utakat, melyeket a pályázati kiírás keretei
között lehetne megépíteni. Ezeknél viszont a bekerülési költség igen magas, ezért olyan utcákat
gyűjtöttek össze, amelyek gyűjtő utak, kiemelten fontos utcák, a megépítésük fontos lenne. A pályázat
támogatási intenzitása 65 %. E mellett a saját erős belterületi utak építése tovább folytatódna.
Amennyiben sikerült a pályázaton nyerni, úgy olyan utcákban is sor kerülhet az útépítésre, mint a
Bánormkerti út, Újkert sor, javítva ezzel az ottani közlekedést, megközelíthetőséget.
Megkérdezte van e kérdés, hozzászólás.
Csányi István alpolgármester aziránt érdeklődött, hogy ezen útépítéseknél a lakosság fogja e fizetni a
20 % hozzájárulást. Ez beszámítana e a pályázat 35 % saját erős részébe.
Liszkainé Nagy Mária osztályvezető válaszolva elmondta, igen, itt is ugyan úgy tervezik a lakossági
hozzájárulást.
Babos László képviselő elmondta, a tervezett utak között vannak egyoldalas utcák, - Bánomkert,
Újkert sor - ahol a másik oldal mezőgazdasági terület, melyek gazdái nyilván használni fogják ezeket
az utakat. Be vonják e őket a hozzájárulás megfizetésébe?
Liszkainé Nagy Mária osztályvezető reagálva hangsúlyozta, egyik utcánál sem lehet lehatárolni
olyan részt, melyre egyértelműen azt lehet mondani, hogy azok mezőgazdasági területek, így azok
használói, tulajdonosai szálljanak be az adott út útépítésébe. Ezen utcák - például a Bánomkerti utcamásik oldala beépítetlen belterületi telkeként van nyilvántartva, ezért azok tulajdonosaira is
vonatkozik a hozzájárulás fizetési kötelezettség.
Béres János képviselő egy pontosításra hívta fel a figyelmet, miszerint a megvalósítási javaslat
leírásba és a hatások és eredmények felsorolásba a Sebes György utca szélessége nem egyformán lett
leírva. Az egyik helyen 4 méter, a másikon 6 méter. A helyes szélesség: 4 méter. Kérte kijavítani.
Várfi András polgármester a téma kapcsán el kívánta mondani, hogy nagyon sok a rosszindulatú
megítélés a már elkészült utakkal kapcsolatban. Példaként említette, hogy a lakosság úgy nyilatkozik,
hogy a Selyem út is azért épült, és a Sebes György utat is azért építik, hogy az elkerülő út legyen a
vasúti aluljáró építés miatt. Nyilván, hogy azokat a vasúti aluljáró építésekor igénybe kell venni, de
csak kifejezetten személygépjármű és kerékpár forgalom céljára. Kérte a képviselő társait, hogy
oszlassák el ezeket a téves híreszteléseket.
Kérdés, észrevétel hiányában felkérte a képviselőket támogassák a pályázat benyújtását a határozati
javaslatban leírtak szerint.
A képviselő-testület a javaslatot egyhangú, 12 igen szavazattal támogatta, és az alábbi határozatot
hozta: [Babos László igen, Béres János igen, Czibulka György igen, Csányi István igen, Hangya Lajosné igen, Illés János
igen, Jakus Imre igen, Dr. Kovács Béla igen, Lehóczkiné Timár Irén igen, Rácz Imre igen, Szabó Balázsné igen, Várfi
András igen.]

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
494/2008. (XII. 02.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzata a DAOP-2008-3.1.1/B kódszámú, Önkormányzati
tulajdonú belterületi valamint önkormányzati külterületi közutak fejlesztése c. pályázati
felhívás alapján pályázatot nyújt be a Gyomaendrőd belterületén található Sebes György utca
felújítása, korszerűsítése és szélesítése érdekében, továbbá a Bánomkert u., a Bem u., a
Napkeleti u., a Toldi u. és az Újkert sor útépítésére.
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A beruházás forrásösszetétele az alábbiak szerint alakul:
A beruházás elszámolható összes költsége (100 %):
86 580 407 Ft
Igényelhető támogatás (65 %):
56 277 264 Ft
Saját erő (35 %):
30 303 143 Ft
Forgalomba helyezés, nyilvánosság:
1 193 500 Ft
Gyomaendrőd Város Önkormányzata a megvalósításhoz szükséges saját erőt, továbbá
támogatás elnyerése esetén a forgalomba helyezés és nyilvánosság költségeit, azaz összesen
31 496 643 Ft-ot a 2009. évi költségvetéséből biztosítja.
Határidő: 2008. december 3.
Felelős: Várfi András polgármester
2. Napirendi pont
Berettyó-Körös Szakképzés Szervezési Társulás dokumentumainak jóváhagyása
Várfi András polgármester tájékoztatásként elmondta, Dr. Kovács Béla képviselő úrral, a Kner Imre
Gimnázium Igazgatójával részt vettek Szarvason a társulás alapításához szükséges dokumentumok
előkészítésén. Gyakorlatilag ez által itt most egy új szakképző iskola „születése” történik. A következő
tanévtől induló – turisztikai, felsőfokú képző osztályokból létre jön majd egy szakképző iskola,
melynek igazgatói állására a mai napon megjelent a pályázati kiírás. Ennek a TISZK-nek lesz egy
független szervezete, kollektívája, aki irányítani fogja, melynek létrehozására pályázati támogatásként
208 millió Ft –ot kaptak. A Kner Imre gimnáziumban ez egy osztályt érint, így ebben mi vezető
szerepet nem tudunk betölteni.
Kérdés, észrevétel hiányában felkérte a képviselőket hagyják jóvá a határozati javaslatok szerinti
dokumentumokat.
A képviselő-testület egyhangú, 12 igen szavazattal az alábbi határozatokat hozta: [Babos László igen,
Béres János igen, Czibulka György igen, Csányi István igen, Hangya Lajosné igen, Illés János igen, Jakus Imre igen, Dr.
Kovács Béla igen, Lehóczkiné Timár Irén igen, Rácz Imre igen, Szabó Balázsné igen, Várfi András igen.]

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
495/2008. (XII. 02.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Berettyó-Körös Szakképzés
Szervezési Társulás tagönkormányzataként jóváhagyja a előterjesztés mellékletét képező
ALAPÍTÓ OKIRAT dokumentumot.
Határidő: azonnal
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
496/2008. (XII. 02.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Berettyó-Körös Szakképzés
Szervezési Társulás tagönkormányzataként jóváhagyja a előterjesztés mellékletét képező
EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS módosítása dokumentumot.
Határidő: azonnal
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
497/2008. (XII. 02.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Berettyó-Körös Szakképzés
Szervezési Társulás tagönkormányzataként jóváhagyja a előterjesztés mellékletét képező
MEGÁLLAPODÁS A FEJLESZTÉSI TÁMOGATÁS NYÚJTÁSÁRA dokumentumot.
Határidő: azonnal

690

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
498/2008. (XII. 02.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Berettyó-Körös Szakképzés
Szervezési Társulás tagönkormányzataként jóváhagyja az előterjesztés mellékletét képező
Szakképzés-szervezési társulás létrehozásáról szóló TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁS
módosítása dokumentumot.
Határidő: azonnal
3. Napirendi pont
Meghatalmazás – Tanyagondnoki szolgálat
Várfi András polgármester elmondta, a tanyagondnoki szolgálatot a Térségi Szociális Gondozási
Központ működteti majd a Gyomaendrőd 1. sz. tanyagondnoki körzetében. A működtetéssel és a
gépjármű beszerzésével kapcsolatos ügyintézés folyamatban van, melyhez szükséges az
önkormányzat, mint gesztorönkormányzat meghatalmazása az intézmény vezetője részére.
Felkérte a képviselőket a meghatalmazás megadására.
A képviselő-testület egyhangú, 12 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: [Babos László igen, Béres
János igen, Czibulka György igen, Csányi István igen, Hangya Lajosné igen, Illés János igen, Jakus Imre igen, Dr. Kovács
Béla igen, Lehóczkiné Timár Irén igen, Rácz Imre igen, Szabó Balázsné igen, Várfi András igen.]

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
499/2008. (XII. 02.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzata, mint gesztorönkormányzat meghatalmazza a Térségi
Szociális Gondozási Központ vezetőjét a Tanyagondnoki szolgálat ellátásához szükséges
gépjármű beszerzésével, a támogatási kérelemben foglaltak megvalósításával és az
elszámolással kapcsolatos teendők elvégzésével.
Határidő: azonnal
4. Napirendi pont
Bejelentések - Tájékoztató az Esélyegyenlőségi programok végrehajtásának támogatása
pályázatról
Várfi András polgármester elmondta, mint ismeretes a testület a novemberi ülésén döntött arról, hogy
pályázatot nyújt be az esélyegyenlőségi programok végrehajtására. A döntéskor a beruházás
forrásösszetétele még nem volt ismert. Jelen tájékoztatás szerint a támogatási intenzitás 100 %, így
önerő biztosítása nem szükséges. A beruházás költsége ( 100%) 100 millió Ft.
Dr. Csorba Csaba jegyző felhívta a figyelmet, hogy a pályázat előfinanszírozású, ami azt jelenti,
hogy a pályázat elnyerése esetén ezt az összeget az önkormányzatnak elő kell finanszírozni. Ennek
ellenére az előkészítés során az a vélemény fogalmazódott meg, hogy a pályázatot mindenképpen be
kellene nyújtani, mivel ez az esélyegyenlőségi intézkedési tervhez szervesen kötődik.
Az ott felvetett problémák kezelésére alkalmas lehet, összefüggésben a kompetencia alapú oktatással
Ez idáig az elnyert pályázatoknál a támogatási szerződés automatikusan megkötésre került. Azt, hogy
ezt a pályázatot mikorra fogják elbírálni, nem lehet előre tudni, de a támogatási szerződést
jóváhagyásra be fogják terjeszteni a képviselő-testület elé. Az elnyerhető támogatások jórészt
pedagógusképzésre vonatkoznak, nagyon minimális az infrastruktúrafejlesztés.
Kérte a képviselőket, hogy a döntés során legyenek figyelemmel az általa elmondottakra. A
támogatási szerződés megkötése előtt felül kell vizsgálni, hogy a jövő évi költségvetés helyzetében
szabad e ilyen előfinanszírozást felvállalni.
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Lehóczkiné Tímár Irén képviselő megkérdezte, benne van e ebben az összegben a pedagógusok
helyettesítési és túlóra díja, vagy a hétvégeiket kell feláldozniuk, hogy részt vegyenek ezeken a
képzéseken.
Tóthné Rojik Edit oktatási előadó válaszolva elmondta, a pályázatban csak azt kellett feltüntetni,
hogy milyen szakterületen hány fő pedagógust szeretne ezen program alapján felkészíteni az adott
intézmény. Helyettesítési díjat, túlóra díjat nem kellett szerepeltetni.
A témához kapcsolódóan tájékoztatta a képviselőket, hogy az intézményi társulás által benyújtott
pályázat keretei között igényelt támogatás a projekt elszámolható összes költségének 100 %-a, azaz
39.991.594 Ft.
Dr. Kovács Béla képviselő el kívánta mondani, hogy bizonyára sokan sejtik azt, hogy a magyar
közoktatás „vakvágányon” van már évek óta, nem a magyar értékrend rendjén történnek a dolgok.
Tragikusnak tartotta, hogy ezen pályázatink összeállításakor – ami éjt nappallá téve igényelte sokak
munkáját – olyanért dolgoztak, amiről senki nem tudja, hová vezet. Ezzel együtt a szakértők a most
hivatalos irányelveknek nem mernek ellent mondani - mindenki azt mondja, igen is kell a kompetencia
alapú oktatás. Viszont felmerül a kérdés, hogy ha a gyermek az általános iskola nyolc éve alatt nem
tanul meg olvasni, a matematika kompetencia nem alakult ki, akkor ha a középiskolában a törzsanyag
elvégzése mellett még ezzel is foglalkozni kell, mikor adják át azt a tudásanyagot, ami az érettségihez,
a továbbtanuláshoz kell. Tehát mondhatjuk azt, hogy ez így nem jó, de más úton működni, pénzt
szerezni nem lehet.
Hangya Lajosné képviselő maximálisan egyetértett a fent elmondottakkal, valóban az a helyzet, hogy
amennyiben nem veszünk részt ezeken a programokon, úgy nem tudunk pénzt szerezni. A legnagyobb
probléma, hogy ha nyerünk is ezeken a pályázatokon, nem lesz kézzel fogható eredménye, mert ezzel
az oktatás nem halad előre. Sajnos alapvető dolgokat nem tudnak a gyerekek, nem csak írni, olvasni
nem tudnak. Katasztrofális a mai oktatás Magyarországon. Alapvetően a kormányzat elvonja az
oktatástól a normatívát és ilyen programok támogatására teszi oda, tönkre téve így az egész oktatást.
Ha így haladunk, húsz év és vége a művelt magyarságnak.
Illés János képviselő kanadai tapasztalatait osztotta meg képviselő társaival. Ott egy egyéni
finanszírozású szakközépiskolát tekintett meg, ahol a tandíj 9 millió Ft-nak megfelelő dollár egy évre.
A továbbtanulási esélyük az odajáró tanulóknak közel 90 %-os. Ennek ellenére ott csak fizetős
egyetemi oktatás van – viszont a tanulás hiánya meglepő volt, hogy ott segédeszköz nélkül mennyire
nem tudnak semmit kezdeni, mennyire kicsi a problémamegoldó képességük az ott élő embereknek.
Véleménye szerint a jelen oktatási katasztrófán átsegíti a fiatalokat az, hogy otthon azért a szülő tanítja
a gyereket, annak ellenére olyan irányba megy az oktatási program, hogy nem kell tanulni, ne legyen
érték. Olyan csúcsoktatási rendszer alakuljon ki, amit csak a tehetős emberek tudnak megfizetni.
További hozzászólás hiányában Várfi András polgármester felkérte a képviselőket a tájékoztató
elfogadására.
A képviselő-testület egyhangú, 12 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: Babos László igen, Béres
János igen, Czibulka György igen, Csányi István igen, Hangya Lajosné igen, Illés János igen, Jakus Imre igen, Dr. Kovács
Béla igen, Lehóczkiné Timár Irén igen, Rácz Imre igen, Szabó Balázsné igen, Várfi András igen.]
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Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
500/2008. (XII. 02.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete az Esélyegyenlőségi programok végrehajtásának
támogatása pályázatról szóló tájékoztatót tudomásul veszi.
Határidő: azonnal

Várfi András polgármester további bejelentés hiányában megköszönte a jelenlétet és az ülést bezárta.

K. m. f.

Várfi András
polgármester

Dr. Csorba Csaba
jegyző

Babos László
hitelesítő

Béres János
hitelesítő
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