GYOMAENDRŐD VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
5500 GYOMAENDRŐD, SELYEM ÚT 124.
20/2013.

JEGYZŐKÖNYV
Készült Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete 2013. július 30-i rendkívüli üléséről az Új Városháza üléstermében.
Megjelent
képviselők:

Várfi András polgármester, Toldi Balázs alpolgármester, Arnóczi
István János, Béres János, Betkó József, Iványi Lajosné,
Lehóczkiné Tímár Irén, Marton Dániel, Márjalaki József képviselők,
Dr. Csorba Csaba jegyző, Megyeri László aljegyző

Meghívottak:

Szilágyiné Bácsi Gabriella osztályvezető
Nyiri Szmolár Eszter a Városüzemeltetési osztály képviseletében
az 1. napirendhez

Jegyzőkönyvvezető: Csikós Anikó

Ülés időtartama: 16.01-16.29

Várfi András polgármester köszöntötte a képviselő-testület tagjait, Jegyző urat, Aljegyző urat, az osztályvezetőt.
Megállapította, hogy az ülés határozatképes, a 12 fős testületből jelen volt 9. fő. Fülöp Zoltán jelezte távolmaradását, továbbá hiányzott az ülésről Poharelec László és
Nagyné Perjési Anikó képviselő.
Jegyzőkönyv hitelesítőknek javasolta Lehóczkiné Tímár Irén és Márjalaki József képviselőket kijelölni.
A képviselő-testület a javaslatot egyhangú, 9 igen szavazattal támogatta, és az alábbi
határozatot hozta:
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Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
373/2013. (VII. 30.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete jegyzőkönyv hitelesítőknek kijelöli
Lehóczkiné Tímár Irén és Márjalaki József képviselőket.
Határidő: azonnal
Javaslatot tett az ülés napirendjére. A meghívó szerinti egy napirendi pont szerepel
valamint a bejelentések
A képviselő-testület a napirendre tett javaslatot egyhangú, 9 igen szavazattal támogatta, és az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
374/2013. (VII. 30.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete az ülés napirendjét az alábbiak szerint határozza meg:
1. KEOP-1.1.1/C/13 sz. hulladékgazdálkodás fejlesztésével kapcsolatos pályázat benyújtása
2. Bejelentések
Határidő: azonnal
1. Napirendi pont
KEOP-1.1.1/C/13 sz. hulladékgazdálkodás fejlesztésével kapcsolatos pályázat
benyújtása
Várfi András polgármester felkérte Nyíri-Szmolár Esztert, hogy ismertesse az előterjesztést.
Nyíri-Szmolár Eszter előadta, hogy folyamatos egyeztetés van Szarvassal két hete az
új KEOP-os hulladékfejlesztéssel kapcsolatos pályázattal. Az elmúlt héten, csütörtökön
az önkormányzatokkal és a pályázatíró céggel történt egyeztetés majdhogynem véglegesnek volt mondható. Az önkormányzatok megegyeztek, hogy ki milyen összegben, milyen műszaki tartalommal kívánja ezt a pályázatot megvalósítani és benyújtani.
Az előterjesztést ennek megfelelően készítette el. Másnap kapott levelet a pályázatírótól illetve a Kistérségi Társulástól miszerint a pályázatíró módosította a műszaki
tartalmat és a megcélzott 460 M Ft-ot 480 M Ft-ra emelte. Ennek megfelelően újra fel
kellene osztani a keretösszeget az öt önkormányzat között. Betkó József képviselő
úrral próbáltak ragaszkodni az első előterjesztésben leadott műszaki tartalomhoz
némi változtatással, csak átcsoportosítás történt a KEOP-os céloknak megfelelően.
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A KEOP-os célok a pályázati kiírás szerint voltak meghatározva: szemléletformálás,
szelektív hulladékgyűjtés, lomtalanítás, vegyes hulladékgyűjtés illetve a hulladéklerakó, hulladékgyűjtő udvar fejlesztésére. Ennek megfelelően az 1-es 2-es 3-as 4-es és 5ös kategória. Ezekben történt átcsoportosítás.
Ismertette, hogy képviselő úrral illetve a felkeresett cégekkel milyen műszaki tartalmat határoztak meg. Szelektív hulladékgyűjtésnél beszerzendő 1 db 5 t billenő pótkocsi, és a hozzá való 80 LE erőgép 1 db 10 M Ft becsült értékkel. Szintén a 2-es szelektív hulladékgyűjtési célba került bele a szállítójármű 2 db-ot csoportosítottak ide,
mivel át kellett tenni az 5-ös célból. Ott ugyanis a megvalósíthatósági tanulmányban
szerepelt egy olyan kitétel, hogy az 5-ös cél nem haladhatja meg a teljes pályázandó
eszközbeszerzés 25%-át. Ezért a szállítójárművet nem megnevezvén, hogy konténerszállításra fogjuk használni átcsoportosítottuk a 2-es KEOP célhoz. Itt még a műszaki
tartalmon lehet változtatni. Értékben, darabonként 14,5 M Ft-ot irányoztak elő.
Ebbe bele fér egy nagy konténerszállító jármű is illetve egy kisebb városüzemeltetésben használható jármű is.
Adapterrel próbálták még a 2-es KEOP-os célt bővíteni. Ezekre a szállítójárművekre
kerülnének a darus és konténerszállító adapterek 3,3 illetve 6 M Ft-al becsülték meg.
A 3-as lomtalanítási célból ki kellett venni mindent, mert nem tudták alátámasztani,
hogy az ott szerepeltetett eszközbeszerzést hatékonyan fel tudjuk használni.
A 4-es KEOP-os cél a vegyes gyűjtés, ezen cél hatékonyságának növelése miatt került
ide csoportosítva a szelektív hulladékgyűjtő edényzet is, de mint vegyes hulladékgyűjtő edényzet fog szerepelni. Eleinte nem tudtuk meghatározni, hogy kb. hány darabra lesz szükség, most a 6000-es mennyiséget céloznánk meg, ahány háztartás
részt vesz a hulladékgyűjtésben.
Az informatikai fejlesztés egy fő célja lenne ennek az egész pályázatnak, előadtuk,
hogy Gyomaendrődön már vonalkódos rendszer működik, így nem szeretnénk azonosító rendszerrel felszerelni a hulladékgyűjtő járműveinket, és chip-et rakni a kukákba. Ugyanakkor a pályázatíró szerint ezt meg kellene valósítani, mivel Kardosra jár a
hulladékgyűjtő jármű és ott 350 db kuka fel lesz szerelve a chip-el. Tehát ha a vegyes
hulladékgyűjtést ott is szeretnénk a továbbiakban végezni, akkor nagy valószínűséggel szükség lesz egy ilyen rendszerre.
A járat optimalizációs rendszerrel szerelnénk csak fel a hulladékgyűjtő járműveket, 4
db-ot és csak vegyes hulladék tekintetében, tehát az 5. hulladékgyűjtő járműnek, ami
az előző pályázatban lett beszerezve, nem szükséges a felszerelése. A szelektív hulladékgyűjtést ugyanis ingyen biztosítja az önkormányzat a lakosság részére.
Az 5-ös csoport költség szempontjából lecsökkent, itt maradtak a konténerek az 5 és
3 m3-es konténerek 10-10 db ebben nem történt változás, a konténerszállító jármű
átcsoportosításra került a 2-es célba, a villástargoncát benntartottuk, ugyanakkor 6 ts helyett 3,3 t-s javasoltak a cégek, mivel a keretösszegbe nem fért volna bele.
A mobil üvegtörő kanál és a hozzá tartozó erőgép 20 M Ft becsült értéke bennmaradhatott és a forgó kotrót hagyták még benne, de itt csökkenteni kellett a műszaki
tartalmat és a becsült értéket 20 M Ft-ig.
Ezt az új műszaki tartalmat most körbeadom, látható, hogy mindösszesen nettó 147
M Ft lett a beruházás becsült értéke.
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Most a műszaki tartalmat határoznánk meg, hogy ezzel szeretnénk pályázni. A későbbiekben még formálható, ezek plafonárak, becsült értékek. Egyeztetve lettek a kereskedőkkel forgalmazókkal és ezekért az összegekért ezek beszerezhetők.
Későbbiek folyamán az ÁFA visszaigénylés kérdésére illetve az önerő forráskijelölésére még vissza lehet térni, most nem szükséges meghatározni. Ami szükséges, hogy a
műszaki tartalmat a Képviselő-testület megismerje, javaslatot tegyen rá, elfogadja és
a polgármester úrnak egy nyilatkozatot kell aláírni miszerint megismerte a műszaki
tartalmat a hozzá kapcsolódó tanulmányt és a pályázat ezzel benyújtható.
Betkó József hozzátette, hogy július 23-án voltak Jegyző úrral Szarvason, ott volt a
pályázatíró, elmondta, hogy mi az elképzelése, ami nem egyezett meg a társulás tagjainak elképzelésével, de kialakult egy álláspont. Másnapra ígért anyagokat. A települések között kialakult egy olyan álláspont, ami egységes volt, véleménye szerint ehhez
kell, hogy ragaszkodjunk ugyanis tudtuk, hogy szorít a határidő július 29. volt a határidő a beadásra, viszont július 25-én közölték, hogy a pályázat beadási határideje július
26 12:00 óra. Amit eldöntöttek 25-én az egy jó műszaki tartalom volt, minden település elfogadta, erre másnap jöttek azok a levelek, amelyek szerint a pályázatíró belenyúlt ebbe a döntésbe és teljesen más érdekeit figyelembe véve küldött nekünk
anyagokat, amit a maga részéről elutasít, a többi településnél is vannak fenntartások.
Az 5-ös pontnál a teljes pályázat 25%-a lehet, ezt is július 24-én tudták meg. Tehát
nekünk le kellett vonni 40 M Ft-ot. Eredetileg a pályázatunk úgy szerepelt, hogy 158
M Ft-os pályázatot adtunk be, július 25-én közölték velünk, hogy ezt a pályázatot,
csak 460 m Ft-al lehet beadni, ezért a pályázat beadása előtt egy nappal kellett a településeknek újra szétosztani ezt a 460 M Ft-ot. Szarvas 159 M Ft, Gyomaendrődnek
149 M Ft, Csabacsűd 52 M Ft, Kondoros 95 M Ft, Kardos 5 M Ft-al adta be az összeget. Erre július 26-án úgy lett beadva a pályázat, hogy 480 M Ft lett a keret. Ezt a 20
M Ft pluszt a pályázatíró osztotta szét a települések között.
Úgy gondolja, hogy ez a műszaki tartalom még mindig nem végleges. Dolgozni kell
rajta.
Várfi András polgármester elmondta, hogy megfelelő előkészítő munka volt a hivatal
részéről Nyíri-Szmolár Eszter, Gyomaszolg részéről Fekete József ügyvezető, valamint
Betkó József képviselő úr közreműködésével.
Kérdés, észrevétel hiányában javasolta elfogadásra.
A képviselő-testület egyhangú, 9 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
375/2013. (VII. 30.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a KEOP1.1.1/C/13-as számú „Települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek eszközparkjának fejlesztése, informatikai korszerűsítése” című pályázat műszaki
tartalmát a módosításoknak megfelelően az alábbiak szerint határozza meg:
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GYOMAENDRŐD
Célzott
település

KEOP Eszközbeszerzés Mennyiség Becsült egység ár
cél
(db)
(nettó HUF)
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2.
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2.
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2.
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4.
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4.
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5.
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5.

GY

5.

GY

5.

GY

5.

1 db 5 t billenős
pótkocsi + 80 LE
erőgép
Szállítójármű konténerekhez
ill. szelektív hulladékgyűjtéshez
Daru adapter
Konténer szállító
adapter
Hulladékgyűjtő
edényzet 120 l
(RFID chip nélkül)
Járatoptimalizáló
rendszer a meglévő vegyes
gyűjtőautókra
(GPS, érzékelők
az autón)
10 db 3 m3 konténer
10 db 5 m3 konténer
1 db villás targonca (3,3 t, diesel)
1 db mobil üvegtörő kanál +
erőgép
1 db forgó kotró
Mindösszesen
nettó:

Beruházási kts.
(nettó HUF)

1 db

10 000 000,00 Ft

10 000 000 Ft

2 db

14 500 000,00 Ft

29 000 000 Ft

1 db

3 300 000,00 Ft

3 300 000 Ft

1 db

6 000 000,00 Ft

6 000 000 Ft

6 000 db

6 557,38 Ft

39 344 262 Ft

4 db

1 500 000,00 Ft

6 000 000 Ft

10 db

250 000,00 Ft

2 500 000 Ft

10 db

350 000,00 Ft

3 500 000 Ft

1 db

8 000 000,00 Ft

8 000 000 Ft

1 db

20 000 000,00 Ft

20 000 000 Ft

1 db

20 000 000,00 Ft

20 000 000 Ft

Határidő: 2013. július 30.
Felelős: Várfi András polgármester
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147 644 262 Ft

A képviselő-testület egyhangú, 9 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
376/2013. (VII. 30.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete felhatalmazza a Polgármestert a
KEOP-1.1.1/C/13. sz. pályázattal kapcsolatos településre vonatkozó nyilatkozat
aláírására.
Határidő: 2013. július 30.
Felelős: Várfi András

Bejelentések
Várfi András elmondta, hogy a kötvénnyel kapcsolatban, a fennmaradó részre is támogatást adna az állam. A Képviselő-testületnek abban kell döntenie, hogy felvállaljuk e ezt és folytatódjon az előkészület, majd szeptemberben kellene erről dönteni.
Felkérte Szilágyiné Bácsi Gabriella pénzügyi osztályvezetőt, hogy ismertesse a részleteket.
Szilágyiné Bácsi Gabriella osztályvezető ismertette, hogy az állam az önkormányzat
2012. december 31-én fennálló kötvény tartozásának a 65%-át vállalta át. A tartozás
átvállalási szerződés aláírása megtörtén az önkormányzat az állam illetve a pénzintézet részéről is, az aláírt szerződést önkormányzatunk meg is kapta. Ezt követően megtörténtek azoknak a dokumentumoknak az összegyűjtése illetve a pénzintézetnek
való megküldése, ami ahhoz szükséges, hogy a fennmaradó tartozásnak megfelelően
történjenek az okiratok módosítása. Jelenleg folyik ezeknek a dokumentumoknak a
felülvizsgálata, amint a bank részéről ez megtörténik, akkor kerülhet sor ezeknek az
okiratoknak az aláírására. Az átvállalást követően illetve a március 31-i törlesztés végrehajtását követően nagyságrendileg 1.200.000 CHF összegű tartozás maradt fenn
önkormányzatunkat. Az Országgyűlés 2013. június végén tartott ülésén módosított a
2013. évi központi költségvetési törvényt. Ez a módosítás kiegészítette a törvényt egy
olyan szakasszal, amelynek lényege, hogy a hitelező pénzintézet kezdeményezheti az
érintett önkormányzat írásos engedélyével azt, hogy a 2012. december 31-i adósságunkból történt átvállalást követően, ami adósságrész fennmaradt az állam ezt is átvállalja. Az átvállalásnak az a feltétele, hogy a hitelező pénzintézet a fennmaradó
adósságrésznek a 7 %-át fizesse meg a központi költségvetés részére ezév december
20. napjáig. Ezt a kezdeményezést szeptember 30-ig kell, hogy benyújtsa a pénzintézet. Felvettük a kapcsolatot a Raiffeisen Bankkal. Túl sok információval még ők sem
rendelkeznek. Annyi tájékoztatást adtak, hogy folyamatban van ennek az átvállalási
rendszernek a kidolgozása. Maga a bank nem preferálja azt, hogy az önkormányzat
helyett fizesse meg a fennmaradó adósságnak a 7%-át, de a pénzintézetnek a jogászai azon az állásponton vannak, hogy semmi akadálya nem lesz annak, hogy az önkormányzat és a pénzintézet kössön egymással egy kétoldalú megállapodást, amiben
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az önkormányzat vállalja, hogy ezt a 7%-ot vagy megtéríti a banknak vagy megfizeti a
bank helyett. Ha a múltév december 31-i árfolyamon számolunk, akkor ennek az
adósságrésznek a 7%-a 20-21 M Ft. Ez az az összeg, amit az önkormányzatnak meg
kellene fizetnie a bank felé annak érdekében, hogy megszabaduljon a teljes kötvénytartozástól. A bank kérte az önkormányzattól, hogy jelezzük feléjük, hogy élni kívánunk ezzel a lehetőséggel, a jelenleg rendelkezésre álló információ nem túl sok a folyamat kidolgozás alatt áll, de véleménye szerint ezzel élni kellene. Forrása lehet ennek a 20-21 M Ft-nak részben a meglévő kötvényforrás lekötéséből származó többletbevétel, év végéig 12-15 M Ft-al több kamatbevételünk realizálódhat, mint amit
beterveztünk, illetve törlesztésre teljes egészében beállítottuk az átvállalás előtti kötvénytartozáshoz kapcsolódó törlesztési összeget, tehát ott is jelentős összegű forrás
marad fenn, ami rendelkezésre állhat.
Várfi András polgármester hozzátette, arról kell dönteni, hogy elinduljon ez a folyamat és amennyiben meglesz a lehetőség akkor ezt a 21 M Ft-ot rászánja. Azt követően kell majd még egy végleges döntés.
Szilágyiné Bácsi Gabriella ismertette a döntési javaslatot.
Várfi András polgármester kérdés, észrevétel hiányában kérte, hogy szavazzanak a
döntési javaslatról.
A képviselő-testület egyhangú, 9 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
377/2013. (VII. 30.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete élni kíván azon lehetőséggel, amelyet a Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. Törvény módosításáról szóló 2013. évi CXXIV. Törvény 2. §-a rögzít. A jelenlegi információk birtokában
Gyomaendrőd Város Önkormányzata engedélyezi a Raiffeisen Bank Zrt. részére, hogy
2013. szeptember 30. napjáig kezdeményezze a Gyomaendrőd Város Önkormányzata
2012. december 31-ei adósságából az átvállalást követően fennálló adósságállomány
állam általi átvállalását.
Gyomaendrőd Város Önkormányzata vállalja, hogy a hitelező pénzintézet által a központi költségvetés részére 2013. december 20. napjáig fizetendő, az átvállalásra felkínált adósságrész 7%-ának megfelelő összeget a banknak megtéríti.
Határidő: 2013. szeptember 30.
Felelős: Várfi András polgármester
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Várfi András polgármester elmondta, hogy a Képviselő-testület feladata, hogy az
utcanevek megváltozását végrehajtsa. Van egy állásfoglalási lehetőség, véleményt
lehet nyilvánítani. Javasolja, hogy ajánlják ezt a lehetőséget, hogy minél többen hozzá
tudjanak szólni, jó lenne, ha minél többen kinyilvánítanák véleményüket.

Megköszönte a jelenlétet és a rendkívüli ülést bezárta.

K. m. f.

Várfi András
polgármester

Dr. Csorba Csaba
Jegyző

Lehóczkiné Tímár Irén
hitelesítő

Márjalaki József
hitelesítő
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