Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
Gyomaendrőd
19/2010.
JEGYZŐKÖNYV
Készült Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete 2010. augusztus 5-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, Lehóczkiné Timár Irén, Rácz Imre képviselők,
Dr. Csorba Csaba jegyző, Megyeri László aljegyző,
Tímárné Binges Irén, Enyedi László osztályvezetők, Kürtiné Erdősi Klára
Meghívottként Dr. Szendrei Éva,
Jakucs Mária jegyzőkönyvvezető

Várfi András polgármester köszöntötte a rendkívüli ülésen megjelent képviselő-testület tagjait,
Jegyző urat, Aljegyző urat, a hivatal osztályvezetőit, akik szakértőként vesznek részt a mai ülésen, és
köszöntötte Dr. Szendrei Éva ügyvédnőt, aki meghívottként van jelen. Megállapította, hogy az ülés
határozatképes, 17 képviselőből jelen volt 10 fő. Hiányzott az ülésről Izsó Csaba, Jakus Imre, Dr.
Kovács Béla, Dr. Palya József, Putnoki László, Szabó Balázsné és Vass Ignác képviselő.
Jegyzőkönyv hitelesítőknek javasolta Illés János és Babos László képviselőket.
A rendkívüli ülés napirendjét a kiküldött meghívóban szereplő sorrendtől eltérően az alábbiak szerint
javasolta meghatározni:
1. Körösök Völgye Akciócsoport Nonprofit Kft kezességvállalás
2. Zöldpark Nonprofit Kft. részére pénzösszeg megelőlegezése
3. Vételi szándék bejelentése a Gyomaendrőd, Tompa M. utca 15. szám alatti lakóingatlan
megvételére
Az Ötv. 12. § /4/ bekezdése alapján az alábbi napirendek zárt ülésen kerülnek megtárgyalásra:
1. Választási bizottság tagjainak megválasztása
2. Szavazatszámláló bizottság tagjainak megválasztása
A képviselő-testület az ülés napirendjére tett javaslatot egyhangú, 10 igen szavazattal támogatta, és az
alábbi határozatot hozta: [Babos László igen, Béres János igen, Czibulka György igen, Csányi István igen, Gellai
Józsefné igen, Hangya Lajosné igen, Illés János igen, Lehóczkiné Timár Irén igen, Rácz Imre igen,, Várfi András igen.]

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
287/2010. (VIII. 5.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete a rendkívüli ülés napirendjét az alábbiak szerint
határozta meg:
1. Körösök Völgye Akciócsoport Nonprofit Kft kezességvállalás
2. Zöldpark Nonprofit Kft. részére pénzösszeg megelőlegezése
3. Vételi szándék bejelentése a Gyomaendrőd, Tompa M. utca 15. szám alatti lakóingatlan
megvételére
Határidő: azonnal
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Várfi András polgármester az augusztus havi szabadságával kapcsolatban bejelentette, miszerint
augusztus hónapra tervezett szabadságából, augusztus 9-10-11 napján, 3 nap szabadságot tölt le. A
szabadságának idejére az alpolgármester urat kérné fel, hogy lássa el a helyettesítési feladatokat.
Személyes érintettsége miatt kérte a döntéshozatalból történő kizárását. Felhívta a figyelmet, hogy a
kizáráshoz minősített többségű szavazatra van szükség.
A képviselő-testület vita nélkül, egyhangú 10 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: [Babos László
igen, Béres János igen, Czibulka György igen, Csányi István igen, Gellai Józsefné igen, Hangya Lajosné igen, Illés János
igen, Lehóczkiné Timár Irén igen, Rácz Imre igen,, Várfi András igen.]

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
288/2010. (VIII. 5.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete kizárja Várfi András polgármestert augusztus havi
szabadságának alakulásáról történő döntéshozatalból.
Határidő: azonnal
A képviselő-testület a polgármester beszámolóját egyhangú 9 igen szavazattal – Várfi András
polgármester nem szavazott – elfogadta és az alábbi határozatot hozta: [Babos László igen, Béres János igen,
Czibulka György igen, Csányi István igen, Gellai Józsefné igen, Hangya Lajosné igen, Illés János igen, Lehóczkiné Timár
Irén igen, Rácz Imre igen,, Várfi András nem szavazott.]

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
289/2010. (VIII. 5.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete tudomásul veszi Várfi András polgármester 2010.
augusztus havi szabadságának alakulásáról adott beszámolóját, amely szerint 2010. augusztus
9-10-11. napja között 3 nap szabadságot vesz igénybe.
Határidő: azonnal
1. Napirendi pont
Körösök Völgye Akciócsoport Nonprofit Kft kezességvállalás
Várfi András polgármester felkérte Kürtiné Erdősi Klárát az előterjesztés készítőjét, röviden
ismertesse az előterjesztés lényegét.
Kürtiné Erdősi Klára elmondta, a Körösök Völgye Akció Csoport Kft. végzi Békés megyében a
regionális jellegű pályázatok – például a Leeaer pályázat – és a Magyarország Vidékfejlesztési
Program keretében megjelenő pályázatok forráselosztását, koordinálását. A Kft. uniós támogatásból
működik, mely támogatás utófinanszírozással valósul meg, ezért a működéshez hitel felvételre van
szüksége a Kft-nek. A Kft a a Regionális Fejlesztési Finanszírozó Zrt.-vel kíván kölcsönszerződés
kötni, mivel a megkeresett hitelintézetek közül a zrt hitel konstrukciója bizonyult a legkedvezőbbnek,
illetve korábban a Kft már ált szerződéses kapcsolatban a zrt-vel. A hitelfelvételhez szükséges
kezességvállalással kapcsolatban a Kft megkereste az érintett települések önkormányzatát. Ennek
értelmében Gyomaendrőd Város Önkormányzatának a 18 000 000 Ft-os támogatás-megelőlegező hitel
felvételéhez 9,1%-os részben, 1 638 000 Ft értékig szükséges készfizető kezességet vállalnia, hiszen
településünk területén megvalósuló fejlesztésekre 2010. június 25-ig 51 661 126 Ft támogatás került
megítélésre, mely az összes 564 640 650 Ft támogatás 9,1 %-a. A kezességvállalás módja annak
képviselő-testületi határozatban történő kinyilvánítása.
Várfi András polgármester véleménye szerint a Kft. működésének biztosítása érdekében a
kezességvállalást fel kellene vállalni önkormányzatunknak. A kft az eddigiekben jól működött, a
kezességvállalással kedvezőbb feltételekkel juthatnának hitelhez, mint más formában.
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Nyilván lehetnek olyan kis települések, melyek ezt a kezességvállalást nem tudják majd felvállalni,
úgy abban az esetben a testület ezen döntése oka fogyottá válik, a kft-nek más utat kell keresni a hitel
felvételére.
A maga részéről javasolta a döntési javaslat elfogadását.
Hangya Lajosné képviselő aziránt érdeklődött, hogy milyen fejlesztésekre kapott támogatást
önkormányzatunk a Zrt-n keresztül.
Kürtiné Erdősi Klára válaszolva elmondta, például a Leader rendezvényprogram keretében a Sajt és
Túrófesztivál bizonyos költségeinek finanszírozására kaptunk támogatást, illetve a halfőző verseny
megrendezésére is kaptunk 500 e Ft támogatást. A településen működő civil szervezetek is nyertek el
támogatást a Zrt-n keresztül, de ennek mértékéről a hivatal nem rendelkezik kimutatással.
Várfi András polgármester kiegészítésként példaként említette az ipari parkban megvalósuló tészta
üzemet, melynek tulajdonosa is pályázott és kapott támogatást. Ugyanakkor tudomása szerint a
Palmetta Kft is pályázatot nyújtott be a Harcsás zugban szabadidő ház kialakítására.
További kérdés, hozzászólás a témával kapcsolatban nem volt, a polgármester felkérte a képviselőket
döntsenek a készfizető kezesség vállalásról.
A képviselő-testület egyhangú, 10 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: [Babos László igen, Béres
János igen, Czibulka György igen, Csányi István igen, Gellai Józsefné igen, Hangya Lajosné igen, Illés János igen,
Lehóczkiné Timár Irén igen, Rácz Imre igen,, Várfi András igen.]

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
290/2010. (VIII. 5.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete készfizető kezességet vállal, 1.638.000 Ft értékig a
Körösök Völgye Akciócsoport Nonprofit Kft által a Regionális Fejlesztési Finanszírozó Zrt.vel kötött 18.000.000 Ft-os támogatás-megelőlegező hitel felvételhez, a Körösök Völgye
Akciócsoport Nonprofit Kft működtetésének biztosítása érdekében.
Határidő: azonnal
2. Napirendi pont
Zöldpark Nonprofit Kft. részére pénzösszeg megelőlegezése
Várfi András polgármester tájékoztatásként elmondta, a Kft. a megyei KISOSZ kert és parkápoló
tanfolyamot szervezett a gyomaendrődi RÁT-os álláskeresők számára. A programban részt vevő 12 fő
bérköltségét a munkaügyi központ pályázat keretében 100 %-ban utófinanszírozással támogatja. Mivel
a Kft saját költségvetésből nem tudja megelőlegezni a 12 fő egy havi bér és járulék költségét1.120.140 Ft-ot, ezért kérné a tulajdonos önkormányzatot, hogy azt tulajdonosi kölcsön formájában
előlegezze meg a Kft számára, melyet a Kft a program elszámolása után, legkésőbb 2011. február 15ig visszafizet az önkormányzatnak.
Gellai Józsefné képviselő jó kezdeményezésnek tartotta ezt a programot, ugyanis a képzés idő és a 6
hónap foglalkoztatási idő garanciát jelent ezen személyeknek, hogy, ha ezt követően nem is sikerül
elhelyezkedniük, de visszakerülhetnek a támogatottak körébe.
További hozzászólás nem volt, a Polgármester javasolta a képviselőknek, hogy támogassák a Kft.
kérését, és előlegezzék meg a kért pénzösszeget tulajdonosi kölcsön formájában.
A képviselő-testület a javaslatot egyhangú 10 igen szavazattal támogatta, és az alábbi határozatot
hozta: [Babos László igen, Béres János igen, Czibulka György igen, Csányi István igen, Gellai Józsefné igen, Hangya
Lajosné igen, Illés János igen, Lehóczkiné Timár Irén igen, Rácz Imre igen,, Várfi András igen.]
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Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
291/2010. (VIII. 5.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete, mint a Zöldpark Gyomaendrőd Nonprofit Kft
tulajdonosa, tulajdonosi kölcsön formájában megelőlegez 1 120 140 Ft-ot a Kft javára azzal a
kikötéssel, hogy a kft 2011. február 15-ig visszafizeti azt.
Határidő: azonnal
3. Napirendi pont
Vételi szándék bejelentése a Gyomaendrőd, Tompa M. utca 15. szám alatti lakóingatlan
megvételére
Várfi András polgármester elmondta, a szóban forgó ingatlant bérlakás állomány növelése céljából
lenne célszerű megvásárolni. Az ingatlan öröklés jogcímén került a Magyar Állam tulajdonába,
kezelője a vagyonkezelő zrt. Tájékoztatásuk szerint az önkormányzat megvásárolhatja az ingatlant,
melynek forgalmi értéke 1.7 millió Ft, mely érték kedvezőnek mondható.
Tudni kell, hogy az önkormányzat nagyon rosszul áll szociális bérlakásokkal, ezért sürgősen lépni
kell, hiszen hétről hétre nő azoknak a száma, akik különböző okok miatt – válás stb. - otthontalanná
válnak, és nem tudják megoldani lakhatásukat. A Tompa M. utca ingatlan bérlet formájában
hasznosítható lenne. A maga részéről javasolta az ingatlan megvásárlását az általános tartalék terhére.
A képviselő-testület vita nélkül, egyhangú, 10 igen szavazattal a javaslattal egyetértett és az alábbi
határozatot hozta: [Babos László igen, Béres János igen, Czibulka György igen, Csányi István igen, Gellai Józsefné igen,
Hangya Lajosné igen, Illés János igen, Lehóczkiné Timár Irén igen, Rácz Imre igen,, Várfi András igen.]

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
292/2010. (VIII. 5.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő – testülete az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. Törvény
35. § (1) bekezdés h) pontjára hivatkozva bejelenti vételi szándékát a Nemzeti Vagyonkezelő
Zrt. tulajdonát képező, Gyomaendrőd, Tompa utca 15. szám ( 2205 hrsz. ) alatti lakóingatlan
megvásárlására.
Gyomaendrőd Város Képviselő – testülete felhatalmazza a polgármestert az adásvétellel
kapcsolatos tárgyalások lefolytatására.
Gyomaendrőd Város Képviselő – testülete bruttó 1,7 millió forint értékhatárig felhatalmazza a
polgármestert az adásvételi szerződés megkötésére. Ezt meghaladó vételár esetén a döntést
Gyomaendrőd Város Képviselő – testülete hozza meg.
Az ingatlan vásárlás forrása: általános tartalék.
Határidő: 2010. november 30.
Felelős: Várfi András polgármester
További a nyilvános ülésre vonatkozó napirendi pont nem volt, a polgármester megköszönte a
jelenlétet és az ülést bezárta.
K. m. f.

Várfi András
polgármester

Dr. Csorba Csaba
jegyző

Babos László
hitelesítő

Illés János
hitelesítő
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