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JEGYZŐKÖNYV
Készült Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete 2012. június 11-i rendkívüli üléséről a Városháza
Dísztermében.
Jelen vannak:

Várfi András polgármester, Toldi Balázs alpolgármester,
Arnóczi István János, Béres János, Betkó József, Fülöp Zoltán, Iványi
Lajosné, Márjalaki József, Nagyné Perjési Anikó, Poharalec László
képviselők,
Dr. Csorba Csaba jegyző, Megyeri László aljegyző,
Tárgyalási joggal: Dr. Timár Andrea, Keresztesné Jáksó Éva, Szilágyiné Bácsi
Gabriella, Enyedi László, Vaszkó Erika osztályvezetők
Mile Erika pályázati referens,
Czikkely Erika a Térségi Humánsegítő Központ vezetője és Dógi János a
CSZOSZ képviseletében
Jakucs Mária jegyzőkönyvvezető

Várfi András polgármester köszöntötte a mai nap 17 órára összehívott rendkívüli ülésen megjelent
képviselőket, a hivatal részéről jelenlévőket, és az érdeklődőket. Megállapította, hogy az ülés
határozatképes, a 12 fős testületből jelen volt 10 fő. Marton Dániel képviselő jelezte, hogy késve fog
érkezni, míg Lehóczkiné Timár Irén egyéb elfoglaltsága miatt nem tud jelen lenni.
Jegyzőkönyv hitelesítőknek javasolta Betkó József és Fülöp Zoltán képviselőket kijelölni.
A képviselő-testület a javaslatot egyhangú, 10 igen szavazattal támogatta, és az alábbi határozatot
hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
349/2012. (VI. 11.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete jegyzőkönyv hitelesítőknek kijelöli Betkó József és a
Fülöp Zoltán képviselőket.
Határidő: azonnal
/ Marton Dániel képviselő megérkezett, a jelenlévő képviselők száma 11 fő./
A rendkívüli ülés napirendjét a meghívóban feltüntetett sorrendben javasolta meghatározni.
A képviselő-testület a napirendre tett javaslatot egyhangú, 11 igen szavazattal támogatta, és az alábbi
határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
350/2012. (VI. 11.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete a rendkívüli ülés napirendjét az alábbiak szerint
határozza meg:
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1. TÁMOP -5.3.6-11/1 Komplex telep-program pályázat
2. Regionális Hulladéklerakó Telep örökségvédelmi bírság kiszabása
3. Bejelentések
Határidő: azonnal
1. Napirendi pont
TÁMOP -5.3.6-11/1 Komplex telep-program pályázat
Arnóczi István János képviselő ügyrendi javaslattal élt, miszerint a napirendi pont tárgyalásánál
oldják fel a hozzászólások időkorlátját.
Várfi András polgármester felkérte a képviselőket szavazzanak a javaslatról.
A képviselő-testület egyhangú, 11 igen szavazattal a javaslatot támogatta, és az alábbi határozatot
hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
351/2012. (VI. 11.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete a TÁMOP -5.3.6-11/1 Komplex telep-program
pályázat tárgyú napirendi pont megtárgyalásánál feloldja a hozzászólások időkorlátját.
Határidő: azonnal
Várfi András polgármester elöljáróban elmondta, mint emlékezetes a képviselő-testület a március 14i rendkívüli ülésen már tárgyalta a pályázaton történő részvételt. A pályázat benyújtható lett volna a
tavasz folyamán, de benyújtható augusztus 1-31 közötti időpontban is. A pályázat nagyobb
előkészítést igényel, amennyiben a képviselő-testület a pályázaton történő részvétel mellett dönt, úgy
az előkészíthető a megjelölt határidőre, majd azt követően dönteni kell a tényleges benyújtásról. Az
előkészítés során elvégzett munka nem veszne kárba, mivel az az esélyegyenlőséget érinti, amiben
Gyomaendrőd mindig élen járt, mindig megfelelő pályázataink voltak.
Ez a pályázat a cigányokról szól, a képviselő-testületnek arról kell dönteni, hogy egy jelentős pályázati
összeg kerül e Gyomaendrődre, vagy nem. Felhívjuk magunkra a figyelmet, hogy mi nem
foglalkozunk ezzel a témával, vagy változatlanul benne maradunk abba a folyamatba, hogy számolnak
ránk. A Nemzeti Erőforrás miniszter szívén viseli ezt a témát, nekünk is azt kellene, főként azért mert
a Gyomaendrődi roma lakosság igen nehéz körülmények között él. Fontos lenne, hogy a képviselőtestület úgy beszéljen erről a pályázatról, hogy a felelősség a miénk, független attól, hogy mely cigány
szervezet szimpatikus, vagy nem szimpatikus.
Felkérte Mile Erika pályázati referenst, hogy ismertesse a pályázati tudnivalókat.
Mile Erika elmondta, az előterjesztés tartalmazza a Komplex telep-program pályázat pályázati
feltételeit. Egy konkrét példán keresztül megnézték, hogy Gyomaendrődön hol lehet ez a szegregátum.
KSH adatokra támaszkodva kiszámolták, hogy 152 fő felmérése szükséges a pályázat benyújtásához.
Modelleztek egy pályázat összeállítást, hogy ennek a pályázatnak milyen költségei lesznek, illetve a
megvalósítás során milyen feltételeket és mennyi összegben kell bevállalni, amikor már nem
támogatásról, hanem az önkormányzat saját erejéről van szó. Az NFÜ honlapjáról más pályázók által
feltett kérdések közül kiemeltek négy - a pályázat finanszírozási feltételeit és esetleges kockázatait
elemző - kérdést, és az arra adott választ. Az egyik, hogy a fenntartási kötelezettséget további 1 évig
biztosítani kell. Családi napok megszervezése, egészségfejlesztési programokat biztosítani kell,
melyek elég tetemes összeget jelentenek. A másik, hogy a projekt felmérésnél fel kell mérni, hogy a
higiénia és fürdőszobai feltételek hány lakásban biztosítattak a szegregátumban. Abban az esetben, ha
azok nem biztosítottak a telepen található lakóingatlanokban úgy azt a közösségi házban biztosítani
kell. Ez azt jelenti, hogy a közösségi ház ÁNTSZ köteles lesz, és a megfelelő személyzetet biztosítani
kell a fenntartási időszak alatt, ami 5 év.
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Lényeges még, hogy a pályázat utófinanszírozott, tehát az elszámolás után kb. 3 hónappal fog kapni
kb. 30 millió Ft körüli összeget az önkormányzat.
Ezeket a bukatókat feltétlen át kell gondolni, mindamellett, hogy képzések, programok
megvalósítására adna lehetőséget ez a pályázat, illetve egy olyan tervnek az elkészítésére, amire a
későbbi pályázatok kapcsán támaszkodhatna az önkormányzat, azt fel tudná használni.
Várfi András polgármester felkérte Czikkely Erika intézményvezetőt mondja el véleményét a
pályázattal kapcsolatban.
Czikkely Erika elmondta, 15-20 évvel ezelőtt a Rózsahegyi Kálmán Ált. Iskola nagyon jól látta, hogy
a cigányság felzárkóztatását a gyereken keresztül el kell indítani, ami meg is hozta a gyümölcsét, amit
a Cigány Kisebbségi Önkormányzat vagy a Művelt Cigány Ifjúságért alapítvány is biztos ugyan így
értékel. Ha annak idején az iskola ezt a lépést nem teszi meg, annak most mi látnánk a kárát.
Jelenleg megint olyan időszakot élünk, amikor segíteni kell, lépéseket kell tenni a cigányságért. Ez a
projekt minden szegmensre gondol – foglalkoztatás, képzés, egészségügy, felzárkóztatás, stb. Egy
komplex dolog, nagyon nagy munkát igényel, és az önkormányzat, az intézményhálózat, civil
szervezetek, a munkaügyi központ együttműködése nélkül nem elképzelhető.
A Térségi Humánsegítő Központ részéről a szociális szolgáltatásokról tud nyilatkozni, ez tartozik az ő
kompetenciájába. Itt kívánta megjegyezni, hogy az intézmény életében átalakulás lesz, ez év december
31-ig működnek a jelenlegi felállásban. Ennek ellenére úgy ítélte meg, hogy a szociális ellátórendszer
hatékonyan, rugalmasan és jól működik a településen, így ennek a szegmensnek működni kell, ha a
pályázat nyer és azt követő 2 évig.
Meglátása szerint a projektnek a buktatója és a legnehezebb része a képzés és foglalkoztatás, az abban
való bennmaradás.
Arnóczi István János képviselő aggályait fejezte ki, amit tisztázni szükséges. Az egyik, hogy nem
látja az ülésen a Roma Nemzetiségi Önkormányzat képviselőit. Jelenleg Gyomaendrődön az ő
kompetenciájuk a roma kisebbség nevében eljárni. Kaptak e meghívót az ülésre, tájékoztatást erről a
pályázati lehetőségről. Addig, amíg ők a hozzájárulásukat nem adják, addig a pályázat benyújtását
nem fogja támogatni.
Az elmúlt években elég sok felzárkóztatási program folyt Gyomaendrődön – említhető az un. kecske
farm, ami működött egy ideig, majd ismeretei szerint ügyészségi feljelentés történt benne. Ez után volt
a tanműhely, ami a Művelt Cigány Ifjúságáért Alapítványhoz kapcsolódott, ez is szintén bírósági,
rendőrségi üggyel zárult.
A cigányság részéről ragaszkodott ahhoz, hogy a helyi Roma Nemzetiségi Önkormányzat legyen ebbe
a komplex pályázatba, más cigány szervezetet nem hajlandó elfogadni. A megfelelő garanciákat meg
kell, hogy kapja a testület, amennyiben ilyen önerőt hajlandó beáldozni és a pályázat teljes összegének
visszafizetésére garanciát vállalni.
Konkrétan a pályázatot érintően kíváncsi volt arra, hogy a szegregátumba a lakások hány %-ban nincs
konyha, fürdőszoba. Ismeretei szerint minimális ez a %.
A projektet a Fő út 66. sz. alatti ingatlanba tervezik, amelyről ismert, hogy azt haszonbérletbe adták ki
egy szervezetnek, aki vállalta, hogy az általa elnyert pályázatból az épületet rendbe teszi, és működteti.
Nem biztos, hogy még egy harmadik pályázatba is be kellene vonni.
Fontos lenne mielőbb tudni, hogy milyen nonprofit szervezet bevonásában gondolkodnak. Jó lenne
továbbá, ha megneveznék a projekt menedzsert, a pénzügyi vezetőt, szakmai vezetőt, ami bizalmi
kérdés. Azokat, akik az elmúlt felzárkóztatásban részt vettek, azokat ebbe a programba nem szeretné
látni.
Lényeges továbbá, hogy a foglalkoztatás nem csak rajtunk múlik, ha ezek az emberek nem hajlandóak
együttműködni a projekttel, azt mi nem tudjuk befolyásolni, a visszafizetési garanciát viszont mi
vállaljuk.
Toldi Balázs alpolgármester első kérdése, hogy hány millió Ft a teljes projekt összeg, amire az
önkormányzatnak garanciát kellene vállalni. Továbbá jó lenne tudni, mennyi lesz a Csillagház
kialakításának költsége.
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A szakmai megvalósításon belül a foglalkoztatással voltak problémái. A helyi munkáltatók közül
kikkel lehetne egyeztetni a programba való részvételről. A tovább foglalkoztatásban a bérköltségeket
nem biztos, hogy 100 %-ban támogatja az EU, ez kinek a pénzébe fog kerülni.
Mivel egy nagyon komplex pályázatról van szó, komoly szakmai hozzáértés és helyismeret, a
programba bevont emberek ismerete szükséges. A humán erőforrás biztosítását tekintve az látható,
hogy igen komoly szakmai és szellemi tőkét kellene felvonultatni majdnem főállásban. Van e
elképzelés arra, hogy kik adnák ezt a humán erőforrást, kik lennének azok, akik vállalnák ezt a
feladatot. Ki lenne a projektmenedzser, aki ezt az egész projektet lebonyolítaná, a feladatokat tekintve
főállásban.
Dr. Csorba Csaba jegyző reagálva az eddigi hozzászólásokra hangsúlyozta, a Roma Nemzetiségi
Önkormányzatot nem kötelező bevonni a pályázatba. A pályázat benyújtásának nem feltétele az
együttműködési megállapodás megléte. A korábbi egyeztető megbeszélésen a Nemzetiségi
Önkormányzat úgy nyilatkozott, hogy nem kíván részt venni a pályázatban. Ennek megfelelően a mai
ülésre nem is kaptak meghívást, nem is feltétel, bár a testületi ülés nyilvános, így azon bárki részt
vehet meghívástól függetlenül.
A projektmenedzser személyét a Képviselő-testület fogja meghatározni, mivel ő lesz a konzorcium
vezetője. Amennyiben a testület a pályázat benyújtása mellett dönt, úgy abban már meg kell határozni
a projektmenedzser és a menedzsment tagjainak személyét is.
Kétségtelen, hogy a nemzetiségi önkormányzat támogatása és együttműködése szerencsés lenne ebben
a pályázatban, de ennek hiánya nem kizáró tényező.
A Csillagház kialakításának költségeit ki kell dolgozni, az egy alaposabb előkészítést igényel. Itt a
nemzetiségi önkormányzat által használt Fő út 80. sz. alatti épületre kell gondolni, annak részbeni
külső, belső felújítására. A pályázati kiírás szerint az építési munka költsége összesen 22 millió Ft
lehet.
Ahhoz, hogy a településen ez a pályázat megvalósulhasson, ahhoz a személyi feltétel adott, van olyan
személyi összetételű kör, akik ezt a feladatot képesek megvalósítani, ellátni.
Mint a kérdésekre adott válaszokból is olvasható a Csillag Szolgáltató pont felállítása nem kötelező,
de szerencsés lenne.
Összegezve: megfelelő testületi konszenzus mellett a pályázat benyújtható. A két éves nyomon
követés költsége 18-19 millió Ft, melynek biztosításra garanciát kell vállalni a testületnek, ami abban
az esetben ennyi, ha minimális szakmai program megvalósításra kerül sor.
Nagyné Perjési Anikó képviselő a maga részéről nem csak a foglalkoztatásban látta a problémáját
ennek a pályázatnak, hanem abban, hogy ha a helyi nemzetiségi önkormányzat nem áll a program
mellé, hogyan tudják a helyi roma lakosságot bevonni. Ha a két roma szervezet között nincs meg a
konszenzus, ez nem vált e ki ellenállást a lakosságból.
Arnóczi István János képviselő további kérdése az volt, hogy a pályázatot külsős céggel akarják e
megíratni. Információi szerint, igen, és ez az a cég, akivel jogvitája van a roma nemzetiségi
önkormányzatnak. Ha ez így van, akkor nem fogja ezt a céget támogatni.
Dr. Csorba Csaba jegyző hangsúlyozta, kétségtelenül jó lenne, ha a helyi roma nemzetiségi
önkormányzat támogatná ennek a pályázatnak a benyújtását, együttműködését adná, de ez egy
települési probléma, aminek a megoldásáért a testület a felelős, az ő hatáskörébe tartozik. Ez a
komplex fejlesztési terv nem véletlenül az első benyújtandó eleme ennek a pályázatnak – ennek a
települési gondnak a kezelésére hivatott utat találni, és rámutatni azokra az irányokra, amelyeket meg
kell oldani. Természetesen nincs akadálya annak, hogy a pályázat benyújtás végső határideéig az
együttműködés kialakuljon, megvalósuljon.
Ez a program annak a térségnek a felzárkóztatásáról, és problémájának a kezeléséről szól, ami a
település egyik legleszakadóbb része. Erre az állam által kiírt pályázat egy kiinduló pont lehet arra,
hogy ez a települési rész visszanyerje a foglalkozatásban eltöltött és a település életében betöltött más
szerepét- ami megoldásra, orvoslásra vár.
Hangsúlyozta, arról még nincs döntés, hogy a pályázatot külsős cég vagy a hivatal pályázatírói fogják
e elkészíteni. Ezt a képviselő-testületnek kell eldönteni.
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Az előkészítésbe a Térségi Humánsegítő Központ lett bevonva, amennyiben az lesz a döntés, hogy a
hivatalnak kell a pályázatot elkészíteni, akkor az az intézmény szoros bevonásával fog történni és a
kötelezően bevonandó Türr István Képző és Kutató Intézet segítségével, együttműködésével. A
pályázat elkészítéséhez olyan helyi adatokra van szükség – főleg a komplex tervnek az elkészítéséhez
– ami csak helyi erőforrások bevonásával biztosítható, ezért sem lenne szerencsés külső cégnek fizetni
azért, amit egyébként is mi fogunk csinálni.
Dógi János a CSZOSZ képviseletében elöljáróban visszautasította Arnóczi képviselő úr állításait,
azok nem állják meg a helyüket.
A pályázattal kapcsolatban többek részéről elhangzott a szakmai háttér kérdése. Véleménye szerint
szociális, kisebbségi területen az egyik legerősebb szakmai háttérrel rendelkezik Gyomaendrőd, nem
csak a megyében, hanem országosan is. Gondoljanak csak azokra az eddig lezajlott programokra,
amelyeket ez a stáb, akikről itt most szó van, közösen hajtott végre. Számtalan embernek tudtak
képzési, foglalkoztatási lehetőséget biztosítani. Nem egy olyan munkavállaló van, aki ma is abban a
szakmában dolgozik, amit ennek a képzésnek a keretén belül szerzett. Természetesen a programnak
vannak veszélyei. Fontos tudni, hogy a kötelezően bevonandó Türr István Képző és Kutató Intézet
mindent szigorúan ellenőriz, minden beszerzést közbeszerzési eljárással kell lefolytatni – már most a
pályázat benyújtásakor jelezni kell, hogy mit kitől fognak beszerezni.
A személyét érintően, természetesen a képviselő-testület mondhatja azt, hogy nem hajlandó az
együttműködésre, de ő, aki pályázatírással foglalkozik, ezt a pályázatot azért hozta ide, mert úgy véli,
a település cigányságának szüksége van egy ilyen pályázatra. Ha azon múlik, hogy a képviselő-testület
benyújtsa ezt a pályázatot, abban az esetben ő hajlandó kiszállni belőle. Ennek ellenére a roma
nemzetiségi önkormányzat még is úgy nyilatkozott, hogy akkor sem támogatja, mivel szerintük nincs
szüksége a városnak erre a pályázatra.
Fontos elmondani, hogy a szegregátumban minden lakóházban van fürdőszoba, a víz a gáz be van
vezetve, meg van a helye – egy-kettőt kivéve – amit nagyon sok helyen kikapcsoltak. Napjainkban a
közkifolyó kutaknál sorba állás van, mert mélyszegénységbe csúszott a helyi cigányság jelentős része,
éppen ezért ezeknek az embereknek szükségük van erre a pályázatra.
Várfi András polgármester hangsúlyozta, a beterjesztett döntési javaslat szerint először arról kell
határozni a testületnek, hogy egyetért a pályázat benyújtásával, bruttó 150 millió Ft összegben
pályázatot nyújt be, támogatja a pályázati program megvalósítását. Ezt követi majd az a döntés,
amikor a konkrét pályázat benyújtásáról kell dönteni. Számtalan kérdés felmerült a garanciákat
illetően, melyeket a pályázat benyújtásáig kell rendelkezésre bocsátani. Felmerül a kérdés, hogy
amennyiben a következő alkalommal még is a benyújtás mellett döntenek, milyen kár, illetve milyen
haszon éri az önkormányzatot.
Természetesen feltehető a kérdés, hogy a helyi roma nemzetiségi önkormányzat miért nincs itt, miért
nem áll az ügy mellé, nyilván együttműködve nagyobb eredményt érhetnénk el, de a képviselő-testület
számára a település egész lakosságának életkörülménye kell, hogy fontos legyen. Nagyon sok nagyon
szegély és mélyszegénységben élő emberek vannak, akikről nekünk kell gondoskodni, ez a mi
felelősségünk, amire a döntés során érdemes figyelemmel lenni.
Toldi Balázs alpolgármester szintén hasznosnak tartaná, ha a helyi nemzetiségi önkormányzat az ügy
mellé állna és támogatná ezt a pályázatot, de ettől függetlenül az önkormányzat még dönthet a
pályázat benyújtása mellett.
Kérdésként tette fel, hogy ez a 150 millió Ft miből áll össze. Továbbá megkérdezte, hogy mi a
pályázatnak a folyamata, hogyan megy végig.
Arnóczi István János képviselő javasolta, hogy a szegregátumba vonják be Öregszőlő és Nagylapos
szegregált, mélyszegénységben élő lakosságát is.
Poharelec László képviselő véleménye szerint, ha a roma nemzetiségi önkormányzat nem akar
együttműködni ebben a pályázatban, akkor ne erőltessék rájuk. Ne varrjanak semmi olyat a nyakukba,
amit ők nem szeretnének. Számtalan kérdés elhangzott, és van megfogalmazva az előterjesztésbe,
amire nincsenek válaszok, ez mind az előkészületlenségnek a következménye.
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Ha valaki nagyon akarja ezt a pályázatot, az dolgozza ki, megfelelő garanciákkal, miként és hogyan
képzeli el, és úgy tegye a testület elé. Aki ezt az egészet meg akarja valósítani, vállalja az a
felelősséget, ne az önkormányzat.
A roma nemzetiségi önkormányzat elnöke, Szécsi Zsolt telefonon kereste fel a mai napon és arra kérte,
hogy most a testület ne szavazza meg, de ők hajlandóak tárgyalni.
Várfi András polgármester hangsúlyozta, itt nem a helyi roma nemzetiségi önkormányzatról és nem
Szécsi úrról van szó, hanem arról, hogy az önkormányzat nyújthat be egy pályázatot. Az előterjesztés
azért került ismét a testület elé, mert a tavasszal úgy döntöttek, megvizsgálják a lehetőségét az
augusztusi határidőre történő beadásnak. Most annak a döntésnek a szellemében cselekednek a mai
napra összehívott rendkívüli ülés keretében. Megítélése szerint az előterjesztésben mind az az
információ mennyiség szerepel, amely a következő döntésüket megalapozza.
Dr. Csorba Csaba jegyző véleménye szerint, ahhoz, hogy egy pályázat benyújtásáról lehessen
dönteni, és el lehessen dönteni, hogy a településen mi a nemzetiségi önkormányzat és a teleülési
önkormányzat feladata, ahhoz szükséges elolvasni az ide vonatkozó jogszabályokat. A nemzetiségi
önkormányzatnak nem az a feladata, hogy szociális kérdéseket megoldjon, hogy egy leszakadó
településrész felzárkóztatását, képzését, munkahelyhez való juttatását megoldja. Ez nem az ő
kompetenciájuk. Ez egy települési önkormányzati feladat és hatáskör. Az említett településrészi
problémát a testületnek kell tudni kezelni, ha akarja. Ha nem az is az ő joga, hiszen nem kötelező ilyen
mértékben gondoskodni egy településrészről. De az is biztos, hogy annak a néhány száz embernek, ami akár 1000 főt is jelenthet, - problémája mellett nem mehet el a testület. Lehet, hogy nem ez a
pályázat a jó kezelési mód, hanem egy egész más típusú megoldás, de jelenleg ez a pályázati kiírás áll
fenn, így a testületnek erről kell dönteni, hogy foglalkozik e ezzel a kérdéssel, vagy nem. Egyelőre
erről kell dönteni, nem véletlenül a közösségi beavatkozási terv a legfontosabb eleme ennek a
pályázatnak, ugyanis abban kell kialakítani azt az elképzelést, hogy az önkormányzat ezt a problémát
milyen súlyúnak értékeli, és arra kíván e választ adni, és ha igen milyen jellegű a válaszadás. Ezeket a
válaszokat rövid időn belül meg kell keresni, ki kell alakítani azokat az együttműködési
megállapodásokat, ami alapján a közreműködők bevonásra kerülnek. Ezeket a testület a júniusi soros
ülésére elő kell készíteni. Amennyiben a testület a pályázat megvalósítása mellett dönt, akkor több
rendkívüli ülés tartására is szükség lesz, hogy a benyújtási határidőre teljesíthető legyen a pályázat.
Összegezve: amennyiben a testület most meghozza az elméleti döntést, úgy a pályázat benyújtását
megalapozó további döntés előkészítést el lehet végezni és a június, júliusi ülésekre be lehet
terjeszteni.
Megjegyezte, hogy személye javasolta, hogy rendkívüli ülés keretében tárgyalja ismét ezt a témát,
mert most van arra lehetőség, hogy a testület teljesítse a pályázat benyújtásának utolsó idejét.
Toldi Balázs alpolgármester reagálva a Jegyző úr hozzászólására felolvasta a döntési javaslatot, amely
szerint a testület úgy határoz, hogy a pályázat benyújtásával egyetért, bruttó 150 millió Ft összegben
pályázatot nyújt be, a pályázati program megvalósítását támogatja.
Megkérdezte a Közösségi Beavatkozási Tervet ki fogja elkészíteni, mikorra, mibe fog kerülni, és ez
alapján fogják eldönteni, hogy benyújtják e a pályázatot, vagy nem. Továbbá milyen együttműködésre
kell törekedni a Türr István Képző és Kutató Intézettel, illetve az intézet csak akkor hajlandó
foglalkozni a pályázattal, ha a testület most azt mondja, hogy be szeretné nyújtani ezt a pályázatot.
Dr. Csorba Csaba jegyző válaszolva elmondta, az intézet bevonása kötelező, ő fogja megmondani,
hogy az egyes feleknek milyen szerepük lesz, a Közösségi Beavatkozási Tervet elkészítésébe is
kötelező a bevonásuk. Az, hogy a tervet ki fogja elkészíteni, egyenlőre senki nem tudja megmondani.
Az intézet fogja megmondani, hogy ennek a tervnek milyen elemei vannak, milyen felmérések
szükségesek és ezt követően lehet eldönteni. Ugyan így az együttműködés tartalmi elemeit is az intézet
fogja megadni.
Poharelec László képviselő hangsúlyozta, megint nem arról beszélnek, amiről a döntési javaslat szól.
A döntési javaslat arról szól, hogy benyújtják a pályázatot, itt meg arról beszélnek, hogy esetleg lehet e
majd. Jó lenne, ha arról beszélnének, amiről majd ténylegesen döntenek.
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Kíváncsi volt arra, hogy az előfinanszírozásra a 30 millió Ft-ot honnan fogják előteremteni. Ez a pénz
még jó lehetne egy ettől biztosabb pályázatnak a sajáterejére, ami a város fejlődését jobban
elősegítené. Nem lenne gondja ezzel a pályázattal sem, ha látná a biztosítékot és a garanciát, hogy ez
ténylegesen úgy fog megvalósulni, ahogy kell. Nagyon sokat szokott beszélgetni a cigány emberekkel,
akinek nem programra van szükségük, hanem munkára. Ez a 150 millió Ft-os program pedig nem
arról szól, hogy nekik sok munkájuk lesz, ők nem programokon szeretnének részt venni, hanem
dolgozni szeretnének.
Dr. Csorba Csaba jegyző hangsúlyozta, igen arról fog dönteni a testület, hogy benyújtja ezt a
pályázatot, amelynek azonban vannak feltételei, amelyek, ha nem teljesülnek, nem lesz benyújtható a
pályázat. Legfőképpen arról kell dönteni, hogy ezt a pályázatot önmagában ezekkel a feltételekkel a
testület felvállalja és benyújtja. Ennek megfelelően elindul az előkészítő munka, aminek egyik eleme,
hogy létrejönnek azok a konzorciumi megállapodások, amelyek nélkül nincs pályázat.
A cigány ember valóban munkát akar, de tudás nélkül, manapság nincsen munka. A gyomaendrődi
cigányságnak az a legnagyobb problémája, hogy megfelelő szakképesítés nélkül maradtak, miközben
azok a területek, melyeken dolgoztak, vagy dolgozni tudnának megszűntek- birkanyírás, libatépés, stb.
Ez a program pedig arról szólna, hogy a cigányságnak adjon képzési lehetőséget az ő bevonásukkal.
Tudomásul kell venni, hogy nem lesz munka képzettség nélkül. Ha ezt nem igényli a cigányság, akkor
nem lehet a programot megvalósítani.
Toldi Balázs alpolgármester egyetértett azzal, hogy a képzésre szükség van ahhoz, hogy el tudjanak
helyezkedni, de ahhoz valakinek piacot kell teremteni, hogy ők ott termelni tudjanak.
Indítványozta, hogy a döntés meghozatal előtt a Polgármester úr rendeljen el 10 perc szünetet.
Arnóczi István János képviselő felvetette, miért kell az önkormányzatnak pályázni, amikor a
munkaügyi központ ezeket a képzéseket ingyenesen biztosítja.
Nagyné Perjési Anikó képviselő a Polgármester úr azon kérdésére kérte a választ, hogy milyen
veszteség éri az önkormányzatot, ha most elindítják ennek a pályázatnak az előkészítését, de a végén
még is úgy döntenek, hogy nem támogatják a benyújtást.
Dr. Csorba Csaba jegyző válaszolva elmondta, a komplex beavatkozási terv elkészítésére fordított
költségek fognak részben elveszni, ugyanis ha ez a terv jó lesz elkészítve, az később hasznosítható
lesz.
Várfi András polgármester az Alpolgármester indítványára 10 perc szünetet rendelt el.
A szünetet követően Toldi Balázs alpolgármester elmondta, a szünetben történt egyeztetés során arra a
megállapításra jutottak, hogy mivel a Közösségi Beavatkozási Terv benyújtási határideje 2012. július
9., így amennyiben bizonyos feltételek teljesülnek, akkor most a pályázat előkészítését tudják
támogatni, és a június havi soros ülésen tudnak dönteni arról, hogy a pályázatot benyújtsák e, illetve,
hogy elkészítsék e a beavatkozási tervet.
A hozzászólások során elhangzott kérdésekre figyelemmel a júniusi ülésre kerüljön bemutatásra a
beavatkozási terv költségevetése, továbbá nevezzék meg azt a nonprofit szervezetet, akivel együtt
kívánunk működni ebben a pályázatban, ugyanakkor nevezzék meg a menedzsment tagjainak
személyét. Továbbá történjen meg egy egyeztető megbeszélés a munkaügyi központtal, illetve a
Térségi Humánsegítő Központtal, illetve egy ismételt egyeztetés a Roma Nemzetiségi
Önkormányzattal. Végezetül az önerő biztosításával kapcsolatban vázoljanak fel valamiféle
elképzelést.
Összegezve módosító javaslattal élt, miszerint a Képviselő-testület megtárgyalta a TÁMOP-5.3.6-11/1
„Komplex telep program” című konstrukcióra a Táncsics, Kárász, Kőrös, Bányász, Halász, Vadász
utcák szegregátum területére benyújtandó pályázatról szóló előterjesztést, és úgy határozott, hogy a
pályázat előkészítésével egyetért, bruttó 150 millió Ft összegben. A pályázati program előkészítésének
megvalósítását támogatja.
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A képviselő-testület utasítsa Várfi András polgármestert, hogy a júniusi havi képviselő-testület ülésére
terjessze be a Közösségi Beavatkozási Terv elkészítésének költségvetését, nevezze meg azt a nonprofit
szervezetet, akivel az önkormányzat együttműködik a pályázatban, továbbá tegyen javaslatot a projekt
menedzsment tagjainak személyére. A testület üléséig folytasson le egyeztető megbeszélést a Békés
Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központ Gyomaendrődi Kirendeltségével, valamint a Térségi
Humánsegítő Központtal. Továbbá egy ismételt egyeztetést a Gyomaendrődi Roma Nemzetiségi
Önkormányzattal. Ugyanakkor tegyen javaslatot a pályázathoz szükséges önerő forrására.
A képviselő-testület a fentiek tükrében dönt arról, hogy benyújtja e a pályázatot.
Várfi András polgármester egyetértett a módosító javaslattal, felkérte a képviselőket hozzák meg
döntésüket.
A képviselő-testület egyhangú, 11 igen szavazattal a javaslatot elfogadta, és az alábbi határozatot
hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
352/2012. (VI. 11.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete megtárgyalta a TÁMOP-5.3.6-11/1 „Komplex telep
program” című konstrukcióra a Táncsics, Kárász, Kőrös, Bányász, Halász, Vadász utcák
szegregátum területére benyújtandó pályázatról szóló előterjesztést, és úgy határozott, hogy a
pályázat előkészítésével egyetért, bruttó 150 millió Ft összegben. A pályázati program
előkészítésének megvalósítását támogatja.
A képviselő-testület utasítja Várfi András polgármestert, hogy a júniusi havi képviselő-testület
ülésére terjessze be a Közösségi Beavatkozási Terv elkészítésének költségvetését, nevezze
meg azt a nonprofit szervezetet, akivel az önkormányzat együttműködik a pályázatban,
továbbá tegyen javaslatot a projekt menedzsment tagjainak személyére.
A testület üléséig folytasson le egyeztető megbeszélést a Békés Megyei Kormányhivatal
Munkaügyi Központ Gyomaendrődi Kirendeltségével, valamint a Térségi Humánsegítő
Központtal. Továbbá egy ismételt egyeztetést a Gyomaendrődi Roma Nemzetiségi
Önkormányzattal. Ugyanakkor tegyen javaslatot a pályázathoz szükséges önerő forrására.
A képviselő-testület a fentiek tükrében dönt arról, hogy benyújtja e a pályázatot.
Határidő: 2012. június 28.
Felelős: Várfi András polgármester
2. Napirendi pont
Regionális Hulladéklerakó Telep örökségvédelmi bírság
Várfi András polgármester felkérte Dr. Timár Andrea osztályvezetőt az előterjesztés ismertetésére.
Dr. Timár Andrea elmondta, 2010-ben a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal Dél-alföldi Irodája
7.500.000,- Ft örökségvédelmi bírsággal sújtotta az önkormányzatot a védelem alatt álló kulturális
örökség elemeinek megrongálása miatt. A határozatot az önkormányzat megfellebbezte, melynek
folytán az első fokon eljáró szervet új eljárás lefolytatására utasították. Az új eljárásban most született
meg a határozat, melyben a bírság összegét lecsökkentették 2.500.000 Ft-ra. A bírság alapot
arányosították az önkormányzatnak a Regionális Hulladéklerakó Telepben rendelkező tulajdoni
hányadával.
A képviselő-testületnek most arról kellene dönteni, hogy az új eljárásban hozott határozatot elfogadja,
vagy él fellebbezési jogával.
Dr. Varga Imre ügyvéd úr véleménye a jogorvoslattal kapcsolatban, hogy a fellebbezés benyújtásától
sem várható a bírság eltörlése, vagy összegének csökkentése, viszont nem zárható ki a bírság
összegének növelése. A fellebbezési határidő 2012. június 13-án jár le, legkésőbb ezen a napon postára
kell adni.
Az örökségvédelmi bírság fedezete a 2012. évi költségvetés 6. mellékletében a felhalmozással
kapcsolatos tartalékok között megtervezésre került.
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Nagyné Perjési Anikó képviselő megkérdezte, a bírságot csak Gyomaendrődnek kell fizetni, vagy a
társulás között, tulajdoni arányban felosztásra kerül. Mi az oka annak, hogy csak Gyomaendrődnek
kell ezt fizetni.
Arnóczi István János képviselő megkérdezte, a bírság milyen összegben lett megtervezve a
költségvetésben.
Dr. Timár Andrea osztályvezető válaszolva elmondta, a bírságot csak Gyomaendrődnek kell fizetni,
mivel ő volt az építtető. Az új eljárásban azért csökkent a 7.5 millió Ft mert arányosították a mi
tulajdoni hányadunkhoz.
A költségvetésben 7.5 millió Ft volt betervezve.
Várfi András polgármester egyéb kérdés, hozzászólás hiányában ismertette a döntési javaslatot,
amely szerint elfogadják az új eljárásban hozott határozatot, ne élnek a fellebbezési joggal.
Felkérte a képviselőket szavazzanak.
A képviselő-testület egyhangú, 11 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
353/2012. (VI. 11.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete elfogadja a Csongrád Megyei Kormányhivatal
Kulturális Örökségvédelmi Irodája VI-P-001/2895/2012. sz. 2012. május 16-án kelt
határozatát, nem él fellebbezési jogával.
Határidő: azonnal
Bejelentések
Arnóczi István János képviselő kérte, hogy a soron következő Pénzügyi bizottsági ülésre a Fő út 66.
sz. alatti önkormányzati épületben folyó pályázati projekt bemutatásáról szóló tájékoztató mellé a
szolgáltatókkal megkötött szerződés másolatát is mutassa be a kedvezményezett.
Dr. Timár Andrea osztályvezető kérte a képviselőket jelezzék vissza, hogy részt tudnak e venni
június 18-án a szennyvíztelep bemutatásán.
Várfi András polgármester tájékoztatta a képviselőket, hogy jelentős 202 millió Ft értékű beruházás
és 80 millió Ft értékű gépbeszerzés kezdődik a Mamutec Hungary Kft-nél. SKYLOTEC Hungary Kft.
pedig egy 220 millió Ft-os beruházást hajt végre az Ipari parkban. A két beruházás minimum 30 fő
foglalkoztatását teszi lehetővé.
További bejelentés nem volt, a Polgármester megköszönte a jelenlétet és a rendkívüli ülést bezárta.
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