Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
Gyomaendrőd
23/2011.
JEGYZŐKÖNYV
Készült Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete 2011. augusztus 15-i rendkívüli üléséről a
Városháza Nagytermében.

Jelen vannak:

Várfi András polgármester,
Arnóczi István János, Betkó József, Iványi Lajosné, Lehóczkiné Timár Irén,
Márjalaki József, Nagyné Perjési Anikó, Poharelec László képviselők,
Dr. Csorba Csaba jegyző, Megyeri László aljegyző,
Csikós Anikó jegyzőkönyvvezető

Várfi András polgármester köszöntötte a képviselő-testület tagjait, Jegyző, Aljegyző urat.
Megállapította, hogy a Képviselő-testületi ülés határozatképes, a 12 fős testületből 8 fő volt jelen.
Távol maradt Toldi Balázs alpolgármester, Béres János képviselő, akik nem jelezték távollétüket,
jelezte távol maradását Dr. Farkasinszky Erzsébet és Marton Dániel képviselők.
Jegyzőkönyv hitelesítőknek javasolta Betkó Józzef és Poharelec László képviselőket megválasztani.
A képviselő-testület a hitelesítők személyére tett javaslatot egyhangú, 8 igen szavazattal támogatta, és
az alábbi határozatot hozta: [Arnóczi István János igen, Betkó József igen, Iványi Lajosné igen, Lehóczkiné Timár Irén
igen, Márjalaki József igen, Nagyné Perjési Anikó igen, Poharelec László igen, Várfi András igen.

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
438/2011. (VIII. 15.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete jegyzőkönyv hitelesítőknek megválasztja Betkó
József és Poharelec László képviselőket.
Határidő: azonnal

Az ülés napirendjét az alábbiak szerint javasolta meghatározni:
1. Szociális
földprogram működtetésének támogatására

benyújtott

pályázat

hiánypótlásának teljesítése
2. Bejelentések
Várfi András polgármester kérte, hogy szavazzanak a napirendi pontok elfogadásáról.
A képviselő-testület egyhangú, 8 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: [Arnóczi István János igen,
Betkó József igen, Iványi Lajosné igen, Lehóczkiné Timár Irén igen, Márjalaki József igen, Nagyné Perjési Anikó igen,
Poharelec László igen, Várfi András igen.

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
439/2011. (VIII. 15.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete az ülés napirendjét az alábbiak szerint határozta meg:
1. Szociális
földprogram működtetésének támogatására benyújtott pályázat

hiánypótlásának teljesítése
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2. Bejelentések
Határidő: azonnal

1. Napirendi pont
Szociális földprogram működtetésének támogatására benyújtott pályázat hiánypótlásának teljesítése
Várfi András polgármester ismertette, hogy rendkívüli ülésen döntött a pályázat benyújtásáról a
Képviselő-testület. Ezt követően hiánypótlási felhívás érkezett, a Bizottság Elnöki Munkacsoport úgy
döntött, hogy ezt a hiánypótlást teljesíteni kell, illetve volt olyan vélemény, hogy körbe kell járni. Ez
megtörtént, a hiánypótlásról Dr. Csorba Csaba jegyző számol be.
Dr. Csorba Csaba jegyző elmondta, hogy a hiánypótlás 3 elemre épül. Az egyik, amiben azt kell
valószínűsíteni az önkormányzat részéről, hogy bevezeti ezt a programot, illetve a feltételeket
szabályozza, tehát nem a konkrét pályázat benyújtásáról van szó, hanem általában a Szociális
Földprogramnak a kezelésére, bevezetésére és ennek a működtetésére. A másik rész a hiányok pótlása,
ezen belül az együttműködési megállapodás és a Szervezeti és Működési Szabályzat benyújtása. Két
elem van, ami a Képviselő-testülethez tartozik, az együttműködési megállapodást korábban elfogadta,
a hiánypótlásból az derül ki, hogy nem nyújtotta be a Zöldpark, ezt újra szabályozni nem szükséges. A
rendelettel kapcsolatban meg kell állapítani, hogy ez egy olyan természetbeni juttatásnak a bevezetése,
ami igényli az abban résztvevőnek az aktív cselekvését, vagy a jószágtartásba vagy a földművelésben.
A cél, hogy önmagában a Szociális Földprogramnak a tevékenységét szabályozza. Két részre kell
bontani a rendeletet, az egyik a jogosultsági feltételeknek a meghatározása, tehát azok vehetnek részt
ebben a programban, akik valamilyen rendszeres juttatásban részesülnek, vagy az államtól vagy az
önkormányzattól. Az ő jövedelmük kiegészítésére szól ez az ellátási forma, ennek megfelelően az ő
aktív cselekvésükre épít a program. Viszonylag széles az együttműködői kör, Térségi Humánsegítő
Szolgálat, aki ebben az ellenőrzésében felkutatásában, javaslattételében aktív szerepe van, a Zöldpark
Kft, aki a gépi erőt, másrészt a pályázattal kapcsolatos feltételeket biztosítja, illetve az önkormányzat
aki a földterületet biztosítja, másrészt pedig fenntartja, működteti a rendszert. Kétféleképpen lehet
fenntartani, vagy saját maga gondoskodik, illetve saját intézményén, ideértve a nonprofit gazdasági
társaság. A másik kérdés, amit szabályozni kell a földterület kérdése, egyrészt a juh nyári szállás,
másrészt pedig amelyik alkalmas lehet szaporítóanyag előállítására illetve kaszálásra. Kérelemre indul,
szerződést kötnek a felek, amiben a jogok és kötelezettségek pontosan szabályozásra kerülnek. Aki
nem teljesíti szerződés szerint, rendkívüli felmondási okkal megszüntethető. Egy kérelemmel egészül
ki, hagyományos, segélyezési kérelem. Hatáskör tekintetében az Ügyrendi Bizottságra javasolja a
hatáskört telepíteni. Egyelőre korlátozott számmal indulna. Hosszabb távon megvan a lehetősége
nagyobb létszámot bevonni. Kockázattal az önkormányzat részéről nem jár, átmeneti leterheltséget
jelentene a Humánpolitikai Osztályon. Hosszútávon ez egy olyan önkormányzati támogatási forma,
amely előreláthatólag marad. 2000-től folyamatosan épül ez a segélyezési forma, kormányoktól
függetlenül épít arra, hogy a segélyezett aktív módon részt vegyen a saját ellátási feltételeinek a
javításában. A rendelet szabályozza továbbá azt is, hogy mi az amit biztosítani kell, vetőmag,
tenyészállat ezek részben saját előállítás, részben pedig pályázati pénzből lehetséges. Az a gép,
eszközállomány, amit a pályázat során el lehet nyerni és be lehet szerezni az önkormányzat
illetékességében marad, ez kedvező még ha a program valamilyen oknál fogva megszűnne akkor is.
Elmondta továbbá, hogy sok szórvány földterület van az önkormányzat tulajdonában, melyek jól
hasznosíthatók. Nem szabad elfeledkezni arról, hogy a tartalék alapból, állam tulajdonában lévő
tartalék földekből az önkormányzat a Szociális Földprogram keretében hasznosításra pályázhat és
igényt nyújthat be.
Vannak önkormányzatok, akik önállóan szabályozzák, vannak akik a szociális rendeletükben
szabályozzák. Véleménye, hogy a szociális rendeleten belül célszerű szabályozni, hiszen ez egy
passzív ellátásnak az aktív kiegészítése.
Arnóczi István János hozzátette, hogy a Jobbik országos programjában szintén benne foglaltatik a
Szociális Földprogram.
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Várfi András polgármester kérte, hogy szavazzanak a rendelet módosításáról, valamint a Szervezeti
és Működési Szabályzat elfogadásáról.
A képviselő-testület egyhangú, 8 igen szavazattal megalkotta: [Arnóczi István János igen, Betkó József igen,
Iványi Lajosné igen, Lehóczkiné Timár Irén igen, Márjalaki József igen, Nagyné Perjési Anikó igen, Poharelec László igen,
Várfi András igen.

Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testületének
24/2011. (VIII. 16.) önkormányzati rendelete
az egyes pénzbeli és természetbeni szociális ellátások nyújtásának módjáról és feltételeiről szóló
3/2009. (I. 30.) önkormányzati rendelet módosításáról
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete szociális igazgatásról és szociális ellátásokról
szóló 1993. III. törvény 25 § (3) b pontjában kapott felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzatokról
szóló 1990. évi LXV. törvény 8. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a
következőket rendeli el:
1. § Az egyes pénzbeli és természetbeni szociális ellátások nyújtásának módjáról és feltételeiről szóló
3/2009. (I. 30.) önkormányzati rendelet (továbbiakban ÖR.) 31/A. §-al egészül ki:
„Szociális földprogram
31/A. §
(1) Gyomaendrőd Városi Önkormányzata a szociálisan rászorulók részére természetbeni ellátásként
szociális földprogramot indít. A szociális földprogram célja:
a) az alacsony jövedelemmel rendelkező, vagy szociális ellátásban részesülő háztartások szociális
földprogramba való bekapcsolása jövedelemszerző képességük növelésével,
b) munkanélküli családok megélhetési gondjainak csökkentése, hátrányos helyzetük javítása, további
társadalmi leszakadásuk megakadályozása,
c) munkavégzésre való nevelés,
d) munkakedv növelésével jövedelemszerzési lehetőség, életvitel, szemléletmód formálás,
e) szerepvállalás az aktív szociálpolitikai rendszerben.
(2) A szociális földprogrammal kapcsolatos hatáskört a Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és
Esélyegyenlőségi Bizottság (továbbiakban: Bizottság) gyakorolja.
(3) Szociális földprogramban részt vehet az a személy, aki:
a) rendszeres szociális segélyben részesül,
b) bérpótló juttatásban részesül,
c) rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül,
d) álláskereső, regisztrált munkanélküli vagy
e) olyan megváltozott munkaképességű személy, akinek egészségi állapota a programban való
részvételt lehetővé teszi.
(4) A szociális földprogramban a közös háztartásban élő személyek közül egy személy vehet részt.
(5) A szociális földprogramban részt vevők (a továbbiakban: támogatottak) önkéntes alapon,
támogatási szerződés megkötésével vállalják a részvételt.
(6) A szociális földprogram végrehajtására, a támogatottak általi ingyenes használatra a képviselőtestület az alábbi megművelhető önkormányzati tulajdonú gyomaendrődi földterületeket biztosítja:
028/2. hrsz, 0296/12. hrsz, 01171/8. hrsz, 01250/8. hrsz, 02754/5. hrsz, 02732/9. hrsz, 02426/17 hrsz,
02420/4 hrsz, 01140/11 hrsz.
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(7) A képviselő-testület a program működéséhez szükséges talajmunkák elvégzését Zöldpark
Gyomaendrőd Nonprofit Kft. –vel történő megállapodás alapján biztosítja.
(8) A szociális földprogramban való részvételi kérelmet a Gyomaendrőd Város Polgármesteri Hivatala
Humánpolitikai Osztályához lehet benyújtani 2011. évben szeptember 30. napjáig, majd 2012. és az
azt követő években január 31. napjáig.
(9) A Bizottság a Térségi Humánsegítő Szolgálat véleményének megismerését követően megállapítja a
programban való részvételi jogosultságot. Amennyiben a kérelmező önkormányzati tulajdonú
földterületet kíván használatba venni, a (6) bekezdésben meghatározott területek közül kérelmező
számára kijelöl egyet, majd támogatási szerződés megkötésére kerül sor a támogatottal. A támogatási
szerződés egy gazdasági évre köthető, mely megújítható. A támogatási szerződés kezdő időpontja a
2011. évben benyújtott kérelmek esetében legkorábban 2011. november 1. napja.
(10) A részvételi kérelem abban az esetben utasítható el, ha:
a) a kérelmező nem felel meg a (3) bekezdésben szereplő feltételeknek, vagy
b) a szociális földprogram végrehajtásához megjelölt földterületek már nem adnak lehetőséget a
kérelem teljesítésére.
(11) A támogatott számára biztosítja:
a)a program megvalósítására kijelölt földrészlet határozott időre szóló ingyenes használatát,
b) szaktanácsadás ingyenes igénybevételét,
c) a megtermesztett termények egészének tulajdonjogát,
d) a vetőmag térítésmentes igénybevételét,
e) tenyésztett állatok tulajdonjogát.
(12) Az a személy, aki a (3) bekezdés a)-e) pontjában foglalt feltételeknek megfelel, azonban
rendelkezik művelésre alkalmas saját földterülettel, a (11) bekezdés b)-e) pontjában szereplő juttatásra
jogosult. Egyebekben a 31/A. § rendelkezései az irányadók, azzal a kivétellel, hogy a (10) bekezdés b)
pontja nem alkalmazható.
(13) A támogatottsági jog és az abból származó bármilyen más előny másra át nem ruházható.
(14) A támogatott köteles:
a) a használatába adott földet művelni (gyommentesítés, kártevők elleni védekezés),
b) a terményt időben betakarítani,
c) a használatba adott állatot jó gazda gondosságával tartani.
(15) Amennyiben a támogatott a programban való részvétele során a támogatási szerződésből eredő
kötelezettségeit nem teljesíti, úgy a Bizottság a megállapodást jogosult azonnali hatállyal felmondani.
Ebben az esetben a támogatott a programban való részvételből 1 évi időtartamra kizárásra kerül.”
2.§ Az ÖR. e rendelet 1. mellékletével egészül ki.
Záró rendelkezések
3. § Ez a rendelet 2011. szeptember 1-én lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti.
Gyomaendrőd, 2011. augusztus

Várfi András
polgármester

Dr. Csorba Csaba
jegyző

E rendelet 2011. augusztus hó 16. napján a helyben szokásos módon kihirdetésre került.
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Gyomaendrőd, 2011. augusztus 16.
Dr. Csorba Csaba
jegyző

1. melléklet a 24/2011. (VIII. 16.) önkormányzati rendelethez
KÉRELEM
A szociális földprogramban való részvételhez
Alulírott………………………………………………………………(név, ............................... születési
hely, .......................... idő, …............................................ anyja neve) 550.... Gyomaendrőd
……………………………………………………….szám alatti lakos azzal a kéréssel fordulok
Gyomaendrőd Város Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottságához,
hogy Az egyes pénzbeli és természetbeni szociális ellátások nyújtásának módjáról és feltételeiről szóló
szóló 3/2009.(I. 30.) önkormányzati rendeletben foglaltak alapján szíveskedjen támogatásban
részesíteni.
Szeretnék részt venni a …………. évi szociális földprogramban, és vállalom a rendeletben foglaltak
teljesítését.
Közös háztartásban élő személyek:
Név
1.)

Születési idő

…………………. ……………………

2.)

………………….

……………………

3.)

………………….

……………………

4.)

………………….

……………………

5.)

………………….

……………………

6.)

………………….

……………………

7.)

………………….

……………………

Figyelem!
Megváltozott munkaképességű személy esetében az egészségi állapotra vonatkozó orvosi
szakvélemény másolatát a kérelemhez mellékelni kell.
Az alábbiakról nyilatkozom (a megfelelő aláhúzandó!):


legalább egy éve Gyomaendrőd városban lakóhellyel/tartózkodási hellyel rendelkezem / nem
rendelkezem



korábban foglalkoztam növénytermesztéssel /állattenyésztéssel,

Tudomásul veszem, hogy a programban résztvevő kedvezményezetteket a Ügyrendi, Oktatási,
Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság választja ki.
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Gyomaendrőd, ……………………….
……………..……………
kérelmező
A képviselő-testület egyhangú, 8 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: [Arnóczi István János igen,
Betkó József igen, Iványi Lajosné igen, Lehóczkiné Timár Irén igen, Márjalaki József igen, Nagyné Perjési Anikó igen,
Poharelec László igen, Várfi András igen.

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
440/2011. (VIII. 15.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyja a Szociális Földprogram
Szervezeti és Működési Szabályzatát.
Határidő: azonnal

2. Bejelentések
Várfi András ismertette, hogy a 2011. július 27-i Képviselő-testületi ülésen döntés született arról,
hogy a Gyomaszolg és a Gyomaközszolg Kft-nek ügyvezetői teendőivel 2011. augusztus 15-től
megbízzák Fekete Józsefet. A munkáltatója az augusztus 15-i munkaszerződés felbontásához nem
járul hozzá, mivel közalkalmazottként végzi a feladatot, jogszabály szerint meg van határozva, hogy
milyen tevékenységet végezhet. Kft ügyvezetője egyidejűleg nem lehet. Szeptember 1-től tudja ellátni
a feladatát, ugyanakkor az átadás- átvétel és minden előkészületi munka megtörténik.
Kérte, hogy fogadják el.
A képviselő-testület egyhangú, 8 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: [Arnóczi István János igen,
Betkó József igen, Iványi Lajosné igen, Lehóczkiné Timár Irén igen, Márjalaki József igen, Nagyné Perjési Anikó igen,
Poharelec László igen, Várfi András igen.

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
441/2011. (VIII. 15.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 430/2011 (VII. 27) Gye. Kt.
határozatban meghatározott megbízás időtartamát: 2011. szeptember 1. napjától, 2016.
augusztus 30. napjáig tartó időtartamra módosítja.
Határidő: azonnal
Várfi András polgármester elmondta továbbá, hogy több rendezvény eltelt, ugyanakkor a második
legnagyobb városi rendezvény a Nemzetközi Halfőző verseny van előttük. Ez a nap nem csak a
halfőzésről szól, hanem Szent Istvánra is emlékeznek. A program megtalálható több helyen. A mai nap
megérkezett az Ottawai kórus, akik színpadi művel is bemutatkoznak augusztus 18-án, majd több
településen adnak hangverseny és augusztus 19-én a Református Templomban lesz hangverseny.
Elmondta még, hogy az augusztus 20-i rendezvényen több országgyűlési képviselő is jelen lesz. Erdős
Norbert kormánymegbízott nem tud jelen lenni a rendezvényen, ugyanakkor jelezte, hogy egy megyei
tanévnyitót Gyomaendrődön szeretnék, ha megszerveznének. Egy ilyen rendezvény fontos a város
életében, fontos, hogyan mutatják magukat. Többen dolgoznak azon a célon, hogy Gyomaendrőd
járási székhellyé váljon, megnyilvánulásaikban ennek megfelelően tegyenek eleget, fogjanak össze.
Lehetett olvasni Erdős Norbert kormánymegbízott nyilatkozatát, hogy 7 járási székhely biztos, de Ő
szeretné Gyomaendrődöt is járási székhellyé.
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Betkó József elmondta, hogy a mai nap délelőttjén részt vett a csónakkikötő tervtárgyalás
előkészítésén, fontosnak tartja, hogy a hölgy, akinek van részaránytulajdona a területen, nyilatkozott,
hogy földcserével megválik a területtől.
Várfi András polgármester hozzátette, hogy amennyiben, ha most nem nyer a pályázat akkor is
lényeges lenne a földcsere. Mivel ez egy osztatlan közös tulajdonban lévő földterület, tehát
amennyiben az Önkormányzat ott tulajdonhoz jut akkor megnyílik a lehetőség az állami földhöz való
jutáshoz is.
Elmondta, hogy beszélt Székely Jánossal és az üzlettársával, nem üti egyik csónakkikötő a másikat,
nem kell versenybe állítani a kettőt, ugyanis egy ilyen folyószakaszon lehet két csónakkikötő más
funkcióval is.
Elmondta, hogy az önkormányzati intézmények vezetőivel, hivatal dolgozóival részt vettek a Szarvasi
Vízi Színház egyik előadását. Sokszor elhangzik a Szarvashoz való mérés. Gyomaendrőd mezőváros
és egy nagyközség egyesüléséből jött létre, míg Szarvas szerves fejlődésen ment keresztül lett egy
polgári város, bírósággal, főiskolával. Nem versenyezni kell, hanem megtalálni a közös pontokat.
Például törekedni lehet arra, hogy hajóval hogyan lehetne Gyomaendrődről eljutni a Szarvasi
Arborétumba. Illetve a Vízi Színpadot, hogyan lehetne a gyomaendrődi fürdőző, üdülő közönségének
kiajánlani, hogy oda rendszeres buszjárat menjen például. A kapcsolatot kell megtalálni, nemcsak
Szarvassal a többi településsel is.
Liszkainé Nagy Mária tájékoztatásul elmondta, hogy a KÖZOP-os kerékpárút hálózatot augusztus
17-el felfüggesztették. Tehát a november 2-i időpont amely az előző előterjesztésekbe szerepel, ez
változott. Erre a pályázatra most kértek pályázatíró cégektől árajánlatot, illetve a belterületi szakaszra
is, amit az elmúlt héten a Bizottsági Elnökök megtárgyaltak. Olyan sok pályázat érkezett az augusztus
1-i határnapra, hogy a keret kimerült, tehát a külterületi kerékpárútra várhatóan ebben az évben nem
tudnak pályázni, marad a belterületi, aminek október 24-i a beadási határideje jelenleg.

További hozzászólás nem volt a Polgármester megköszönte a jelenlétet és a zárt ülést bezárta.

K. m. f.

Várfi András
Polgármester

Dr. Csorba Csaba
jegyző

Betkó József
hitelesítő

Poharelec László
hitelesítő
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