Gyomaendrőd Város Polgármestere
5500 Gyomaendrőd, Selyem u. 124.
Tel./Fax: (66) 521-600, (66) 283-288
Web site: www.gyomaendrod.hu
e-mail: polgarmester@gyomaendrod.hu

MEGHÍVÓ
Gyomaendrőd Város Polgármestere tisztelettel meghívja Önt a
Képviselő-testület

2013. április 17-én 13.00 órakor
kezdődő rendkívüli ülésére az Új Városháza üléstermébe.


Napirend:

1. Rendezvényalap felosztása (szóbeli előterjesztés)
2. Képviselő-testület véleményének kikérése a Városi Alapfokú Művészetoktatási
Intézmény esetleges átszervezéséről (működési helyének megváltoztatása) (szóbeli
előterjesztés)
3. Körös Kajak Sportegyesület kérelme
4. A Varga Lajos Sportcsarnok infrastrukturális fejlesztése
5. Penny parkolójából útépítéshez igénybevételi eljárásról döntés (szóbeli előterjesztés)
6. Bejelentések

Kérem, hogy az ülésen részt venni szíveskedjen.

Gyomaendrőd, 2013. április 11.

Várfi András
polgármester



A nyilvános ülés napirendjeinek előterjesztései PDF dokumentumként letölthetők a város honlapjáról a Városunk
főmenüből
nyíló,
Önkormányzat

Testületi
ülések

Előterjesztések
menüpontban.
http://www.gyomaendrod.hu/hu/eloterjesztesek
Amennyiben a portál bal oldalán lévő Bejelentkezés blokkban belépnek az azonosító adataikkal, akkor ott a zárt ülés
előterjesztéseit is letölthetik PDF dokumentumként.

ELŐTERJESZTÉSEK

Gyomaendrőd Város Önkormányzata
Képviselő-testület
2013. április 17.
napján tartandó rendkívüli üléséhez

1. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület
2013. április 17-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:

A Körös Kajak Sportegyesület kérelme
Szilágyiné Bácsi Gabriella
Várfi András polgármester

Tisztelt Képviselő-testület!
A Körös Kajak Sportegyesület az alábbi kérelemmel fordult Gyomaendrőd Város Önkormányzatának
polgármesteréhez és képviselő-testületéhez:
A Körös Kajak Sportegyesület 2013. évben is indulni kíván a Leader pályázaton. Az egyesület a Halász István
Csónakház közelében sólyapálya és móló építését tervezi. Ezen építmények építési engedély kötelesek, a tervezés
becsült költsége a tervezői árajánlat alapján bruttó 1.257.300 Ft.
Az egyesület az engedélyezési tervre nem talált pályázati lehetőséget, így kéri a Tisztelt Képviselő-testületet a
tervezési költségek finanszírozására.
Az egyesület a múlt évben szintén Leader pályázat segítségével újította fel a Dévaványai híd hídfőjénél található
ingatlant. Mivel a pályázat utófinanszírozású volt, az önkormányzat vállalta a 7 millió Ft összegű pályázati támogatás
megelőlegezését. A megelőlegezésre 2012. november végén került sor. A pályázati támogatás elszámolása
folyamatban van, a megelőlegezett összeg az előterjesztés készítésének időszakáig még nem térült meg
önkormányzatunknak.
Kérem a Tisztelt Testületet, szíveskedjen az előterjesztést megtárgyalni és döntését meghozni.
1. döntési javaslat
"Körös Kajak SE kérelmének támogatása"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Költségvetés, zárszámadás
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.

Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete helyt ad a Körös Kajak Sportegyesület kérelmének és
vállalja a Halász István Csónakház közelében létesítendő sólyapálya és móló engedélyezési tervének
finanszírozását, bruttó 1.257.300 Ft összegben. Forrásaként a 2013. évi költségvetési rendelet felhalmozási
tartaléka között, Fürdő és egyéb pályázati saját erő jogcímen megtervezett keretet jelöli ki. Ezen tétel a 2013. évi
költségvetési rendelet soron következő módosítása során kerüljön beépítésre.

Határidők, felelősök:
Határidő: 2013. 05. 31.
Felelős: Várfi András
Hivatali felelős: Szilágyiné Bácsi Gabriella
2. döntési javaslat
"Körös Kajak SE kérelmének elutasítása"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Költségvetés, zárszámadás
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.
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Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Körös Kajak Sportegyesület kérelmét a Halász István
Csónakház közelében létesítendő sólyapálya és móló engedélyezési tervének finanszírozása tárgyában elutasítja, a
város szűkös anyagi lehetőségei miatt.

Határidők, felelősök:
Határidő: 2013. 04. 17.
Felelős: Várfi András
Hivatali felelős: Szilágyiné Bácsi Gabriella
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2. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület
2013. április 17-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:

A Varga Lajos Sportcsarnok infrastrukturális fejlesztése
Weigertné Szilágyi Erika
Várfi András polgármester

Tisztelt Képviselő-testület!
Kihirdetésre került a belügyminiszter 8/2013. (III. 29.) BM rendelete az egyes önkormányzati feladatokhoz
kapcsolódó fejlesztési támogatás igénybevételének részletes szabályairól. Az önkormányzatok a 2012. évi CCIV
törvény 3. melléklet 10. pont aa)-ac) alpontja szerinti támogatási célok közül kizárólag egy célra nyújthatnak be
pályázatot.
A támogatási célok az alábbiak:
1. Kötelező önkormányzati feladatot ellátó intézmények fejlesztése, felújítása
2. Óvodai, iskolai és utánpótlás sport infrastruktúra-fejlesztés, felújítás
3. Közbiztonság fejlesztését szolgáló fejlesztések megvalósítása
A támogatás maximális mértéke Gyomaendrőd esetében a fejlesztéshez szükséges összeg 80 %-a, az
eszközbeszerzésre igényelt támogatás nem haladhatja meg az igényelt támogatási összeg 10 %-át.
2012. évben a 4/2012. (III. 1.) BM rendelet alapján készítettünk elő pályázatot a Varga Lajos Sportcsarnok
felújításának érdekében, illetve közbiztonsági fejlesztések megvalósítása céljából. A pályázat forráshiány miatt akkor
támogatásban nem részesülhetett. Ez évben a rendelet nem ad lehetőséget két cél kiválasztására.
Az előkészítés során - áttekintve a rendelet nyújtotta lehetőségeket - arra a megállapításra jutottunk, hogy
szerencsés lenne ismételten a Varga Lajos Sportcsarnok felújítására előkészíteni a pályázatot. A pályázat
benyújtásához szükséges mellékletek már rendelkezésre állnak (hiszen 2012. évben Kmetykó János városi
főépítész elkészítette a kapcsolódó költségbecslést), illetve a Sportcsarnok leromlott műszaki állapota is indokolttá
teszi a fejlesztés mielőbbi megvalósítását.
Amennyiben a pályázat támogatásban részesül, a következő fejlesztések megvalósítására lenne lehetőség:
Homlokzati hőszigetelés: üvegszövetháló-erősítéssel, egyenes élképzésű, normál homlokzati EPS hőszigetelő
lapokkal, ragasztóporból képzett ragasztóba
Állmennyezet javítása: meglévő fólia burkolat eltávolítása, felületképzés festéssel, mázolással
A 2012. évben elkészült költségvetést a főépítész úrral egyeztetve most is aktuálisnak tarthatjuk, így az az alábbiak
szerint alakul.
Költségvetés főösszesítő (Ft)
Megnevezés
1. Építmény közvetlen költségei
1.1 Közvetlen önköltség összesen
2.1 ÁFA vetítési alap
2.2 Áfa
3. A munka ára
A fejlesztésre igénybe vehető, pályázható összeg (Ft):
Bruttó költség:
Támogatás mértéke (80 %):
Önkormányzati saját erő (20 %):

27,00%

Anyagköltség
6 581 182
6 581 182
15 679 293
4 233 409
19 912 702

Díjköltség
9 098 111
9 098 111

19.912.702
15.930.162
3.982.540

A rendelet szerint vissza nem térítendő támogatás olyan építéssel és eszközbeszerzéssel járó beruházás
megvalósításához kapcsolódóan vehető igénybe, amelynél a kedvezményezett az építéshez kapcsolódó támogatási
összeg legalább 5 %-ának mértékéig határozott idejű közfoglalkoztatási jogviszony keretében közfoglalkoztatottat
alkalmaz. A közfoglalkoztatáshoz nyújtható támogatásról szóló kormányrendelet szerint már meglévő
közfoglalkoztatásban résztvevőkre az e rendelet szerinti támogatás nem használható fel. Esetünkben az építéshez
kapcsolódó igényelt támogatás 5 %-a 796.508 Ft, melyből (a pályázati adatlapon található információk szerint)
legalább 95 %-ot kell közfoglalkoztatásra fordítani. Az előkészítés kapcsán 4 fő 3 hónap napi 6 órás
közfoglalkoztatott alkalmazását terveztük. Felvettük a kapcsolatot a Gyomaendrődi Járási Hivatal Járási Munkaügyi
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Kirendeltségével, tájékoztatásuk szerint várhatóan teljesíteni tudjuk fentieket.
A közfoglalkoztatás bér- és járulék költségéhez 70 %-os támogatással (a Munkaügyi Központ támogatása)
számolhatunk, így 30 % önerőt kell tervezni, melynek összege 231.368 Ft.
Tehát a pályázat kapcsán felmerülő önerő összege – támogatás elnyerése esetén -: 4.213.908 Ft (a fejlesztésre
fordítandó saját erő és a közfoglalkoztatásra fordítandó saját erő összege).
Gyomaendrőd Város Önkormányzata a szükséges saját erőt a felhalmozási célú előző években képződött
pénzmaradványa terhére tudja biztosítani (2008. évben kibocsátott kötvényforrás és az előző évek önkormányzati
gazdálkodása során realizált többletbevétel).
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet szíveskedjen az előterjesztést megtárgyalni és a pályázat benyújtásáról
dönteni.
Döntési javaslat
"A Varga Lajos Sportcsarnok infrastrukturális fejlesztése"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Pályázat benyújtása
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.

Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot nyújt be a 8/2012. (III.29.) BM rendeletben
meghatározott önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztésekhez kapcsolódó támogatások igénybevételére, a
Varga Lajos Sportcsarnok infrastrukturális fejlesztése érdekében.
A fejlesztés forrásösszetétele az alábbiak szerint alakul:
Bruttó költség:
Támogatás mértéke (80 %):
Önkormányzati saját erő (20 %):

19.912.702
15.930.162
3.982.540

Gyomaendrőd Város Önkormányzata vállalja, hogy az építéshez kapcsolódó támogatási összeg 5 %-ának mértékéig
határozott idejű közfoglalkoztatási jogviszony keretében 4 fő közfoglalkoztatottat alkalmaz 3 hónapig, melyhez
231.368 Ft saját forrást biztosít.
Így a fejlesztés megvalósításához szükséges összes önkormányzati saját forrás 4.213.908 Ft.
Gyomaendrőd Város Önkormányzata a fejlesztés megvalósításához szükség önerőt a felhalmozási célú előző
években képződött pénzmaradványa terhére biztosítja (2008. évben kibocsátott kötvényforrás és az előző évek
önkormányzati gazdálkodása során realizált többletbevétel).
A Képviselő-testület felhatalmazza Várfi András polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.

Határidők, felelősök:
Határidő: 2013. 05. 02.
Felelős: Várfi András
Hivatali felelős: Weigertné Szilágyi Erika
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