GYOMAENDRŐD VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
5500 GYOMAENDRŐD, SELYEM ÚT 124.
12/2016.

JEGYZŐKÖNYV
Készült Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete 2016. május 12-i soron kívüli
üléséről a Városháza üléstermében.
Jelen vannak a mellékelt jelenléti ív szerint.
Megjelent
képviselők:

Toldi Balázs polgármester, Lehóczkiné Timár Irén, Ágostonné
Farkas Mária, Betkó József, Béres János, Farkas Zoltánné, Nagyné
Perjési Anikó, Papp István, Poharelec László, Vasas György Péter
és Véháné Szedlák Ildikó képviselők
Dr. Uhrin Anna jegyző, Megyeri László aljegyző
Szilágyiné Bácsi Gabriella, Petényi Roland és Pardi László
osztályvezetők,

Jegyzőkönyv
vezető:

Komróczkiné Tóth Katalin

Ülés időtartama:

14:13-14:39

Toldi Balázs polgármester köszöntötte a képviselő-testület tagjait, jegyzőnőt,
aljegyző urat az osztályvezetőket és a megjelent érdeklődőket. Külön köszöntötte
Várfi András urat a Békés Megyei Közgyűlés Alelnökét. Megállapította, hogy a
képviselő-testület soron kívüli ülése határozatképes, a 12 fős testületből jelen volt 11
fő. Gózan Sándor képviselő jelezte, hogy a mai ülésen nem tud jelen lenni.
Jegyzőkönyv hitelesítőnek javasolta kijelölni Véháné Szedlák Ildikó és Poharelec
László képviselőket.
A szavazás előtt megállapította, hogy a szavazásban részt vevő képviselők száma 11
fő.
A képviselő-testület egyhangú, 11 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
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Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
234/2016. (V. 12.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd
Város
Önkormányzatának
Képviselő-testülete
jegyzőkönyv hitelesítőnek kijelöli Véháné Szedlák Ildikó és Poharelec
László képviselőket.
Határidő: azonnal
Toldi Balázs polgármester ismertette az ülés napirendjét. A kiküldött meghívó szerint
négy napirend kerülne megtárgyalásra, az ötödik a bejelentések.
Megkérdezte, van-e kérdés, esetleg egyéb javaslat a napirendet illetően.
Hozzászólás hiányában szavazásra kérte fel a képviselőket.
A szavazás előtt megállapította, hogy a szavazásban részt vevő képviselők száma 11
fő.
A képviselő-testület egyhangú, 11 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
235/2016. (V. 12.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az ülés
napirendjét az alábbiak szerint határozza meg:
1. Közösségi
szinten
irányított
települési
fejlesztések
megvalósításához helyi akciócsoport megalakítása
2. TOP-2.1.2-15 pályázat (Fő tér, Hősök tere)
3. VP-6-7.4.1.1-16 pályázat (Szent Imre Idősek Otthona és 3.
számú nappali klub felújítása
4. Békés Megyei Kormányhivatal Szabadság tér 1. sz. alatti
ingatlan tulajdonosi hozzájárulás iránti kérelme
5. Bejelentések
Határidő: azonnal
1.Napirendi pont
Közösségi szinten irányított települési fejlesztések megvalósításához helyi
akciócsoport megalakítása
Írásos előterjesztés csatolva Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 52. § (1) bekezdés f) pontja alapján
Toldi Balázs polgármester felkérte Nagyné Perjési Anikó bizottság elnököt az
előterjesztés ismertetésére.
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Nagyné Perjési Anikó bizottsági elnök elmondta, a Terület- és Településfejlesztési
Operatív Program 7. prioritási tengelye keretében elérhető Közösségi szinten
irányított helyi fejlesztések megvalósítása érdekében létrejövő helyi akciócsoportok
megalakítására nyílt 2016. május 31-i benyújtási határidővel regisztrációs lehetőség. A
regisztráció célja olyan, partnerségen alapuló helyi akciócsoportok megalakítása,
amelyek elsősorban a kultúra és a közösségépítés terén tervezhetnek fejlesztéseket,
amely fejlesztések közvetetten közösségi alapú gazdaságfejlesztési módszertanok
kialakítását és elterjesztését szolgálják.
A Közösségi szinten irányított fejlesztéseket szervező helyi akciócsoportok a mi
lakónépesség méretű településünkön maximum 500 millió Ft forrással is
gazdálkodhatnak.
Amennyiben szeretnénk létrehozni egy ilyen akciócsoportot, akkor 2016. május 31-ig
regisztrálni kell magunkat és utána hoznánk létre konzorciumba ezt az akció
csoportot. A konzorciumi megállapodást előkészítő és egyeztető fórumra 2016.
április 27-én került sor ahol a jelenlévő szervezetek kinyilvánították szándékukat a
helyi akciócsoport megalakításában.
A Pénzügyi bizottság tárgyalta az előterjesztést és a döntési javaslatot elfogadásra
javasolja.
Betkó József bizottsági elnök megkérdezte, ki ez a 17 önkormányzati szerv, civil
szervezet és gazdasági társaság.
Toldi Balázs polgármester válaszolva hangsúlyozta, 17 helyre került meghívó
kiküldésre, melyek között voltak önkormányzati intézmények, gazdasági társaságok,
civil szervezetek és egyéb gazdasági társaságok. Olyanok, akik a kultúra és a
közösségépítés terén szóba jöhetnek, abban aktívan részt tudnának venni és
tevékenységükkel hozzájárulnak a város kulturális életéhez és a jövőben is lehetnek
olyan ötleteik, melyek segítségünkre lehetnek ennek a helyi fejlesztési stratégiának a
kidolgozásában.
Betkó József bizottsági elnök további kérdése volt, hogy új tagokat tudnak-e még
befogadni.
Toldi Balázs polgármester válaszolva elmondta, igen, a konzorciumot lehet majd
bővíteni, de a tagság nem feltétele annak, hogy valaki majd pályázatot nyújthasson
majd be erre a stratégiára és onnan pályázati forrásban részesüljön.
Egyéb hozzászólás hiányában felkérte a képviselőket szavazzanak a döntési
javaslatról.
A szavazás előtt megállapította, hogy a szavazásban részt vevő képviselők száma 11
fő.
A képviselő-testület egyhangú, 11 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
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Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
236/2016. (V. 12.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete:
a) egyetért azzal, hogy a Terület- és Településfejlesztési Operatív
Program 7. prioritási tengelye keretében elérhető közösségi szinten
irányított helyi (városi) fejlesztések (CLLD) megvalósítása érdekében
kezdeményezze annak a helyi akciócsoportnak (HACS) a
megalakítását, amely a partnerségen alapuló, elsősorban a kultúra és
a közösségépítés terén tervezhet fejlesztéseket, ezáltal közvetetten
közösségi alapú gazdaságfejlesztési módszertanok kialakítását és
elterjesztését szolgálja,
b) támogatja, hogy a kezdeményezésben részt vevő szervezetekkel
konzorciumi szervezeti formában működő HACS-ot hozzon létre és
abban konzorciumvezető szerepet lásson el,
c) felhatalmazza a polgármestert az ezzel kapcsolatos előkészítő
eljárás lefolytatására és a szükséges jognyilatkozatok megtételére.
Határidő: azonnal
2.Napirendi pont
TOP-2.1.2-15 pályázat(Fő tér, Hősök tere)
Írásos előterjesztés csatolva Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 52. § (1) bekezdés f) pontja alapján
Toldi Balázs polgármester felkérte Nagyné Perjési Anikó bizottság elnököt az
előterjesztés ismertetésére.
Nagyné Perjési Anikó bizottsági elnök elmondta, sok szó esett már ennek a
pályázatnak a benyújtásáról. 2016. április 29-én az Irányító Hatóság Pályázati
Közleményében módosította az eredetileg meghirdetett pályázati felhívást. A
közleménnyel a felhívás azon pontját módosították, melyben eredetileg egy
pályázatban
több
akcióterületre
is
lehet
pályázatot
benyújtani.
Az eredeti elképzelés szerint a benyújtott pályázatban az endrődi illetve a gyomai
városrész főterének felújítására szerettek volna pályázni. A módosított pályázati
felhívás szerint azonban ezt most ketté kell választani és külön pályázatban
benyújtani.
A Pénzügyi bizottság megtárgyalta az előterjesztést és a döntési javaslat szerinti
elfogadását javasolja.
Várfi András a Békés Megyei Közgyűlés Alelnöke hangsúlyozta, a témához nem mint
Alelnök, hanem mint Gyomaendrődi polgár kíván hozzászólni.
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Megítélése szerint egy nagyon fontos napirendi pontot tárgyal most a képviselőtestület, mert minden olyan napirendi pont, amely forrást hoz egy városba, és
amennyiben sikeres pályázat kerül majd benyújtásra, az szépíti a várost, alakítja a
város gazdasági, földrajzi szerkezetét.
A Területi Operatív Programoknál Békés megye esetében 58 milliárd Ft-ra lehet
számítani, abban az esetben, ha ügyesen gazdálkodnak, pályáznak a megye
települései, akkor ennyi pénzzel gazdagodhat Békés megye.
A TOP-2.1.2-15 Zöld város kialakítása c. pályázatra rendelkezésre áll az első ütemben
1980 millió Ft a megyében. Ebből le kell venni a mezőkovácsházi járást, mert az
önmagában 880 millió Ft –ra jogosult, mivel egy leszakadt térség. Tehát marad 1100
millió Ft, így a további 8 járásra járásonként 137.5 millió Ft jut. Megkérdezte
Polgármester urat, hogy milyen esélyt lát, és mekkorák ezek a projektek, mert ezekről
nincs tudomása. Annyit tud, hogy két akció területre pályázik a város – Gyomaendrőd
Hősök tere és Gyomaendrőd - Szabadság tere. Mi tehát az esély, hogy mind a kettő
nyer és mennyi pénzt vár a város, hogy ide érkezhet ennek a két pályázatnak az
eredményeként. Kérdése volt továbbá, hogy miért nem a jelenlegi városháza, a Fűzfás
zug területének fejlesztési lehetőségére pályázott a város. Miért nem egy projekt
ötletet nyújtott be, amelynek következtében megkezdődhetett volna, Gyomaendrőd
un. harmadik városközpontjának a kialakítása egy nagyobb összeggel. Megkérdezte
még, hogy a Polgármester úr által vezette képviselő-testület és a Polgármester urat
támogató Körösök Vidékéért Egyesület letett arról, hogy itt a városháza környékén
városközpont épüljön, vagy pedig szerepel a tervekben, esetleg más pályázatban.
Mindezek mellett sikeres pályázást kívánt a képviselő-testületnek.
Toldi Balázs polgármester reagálva és válaszolva elmondta, azon kívül, hogy most
Várfi András gyomaendrődi polgárként szólt hozzá, mint a Békés Megyei Közgyűlés
Alelnöke bizonyára tisztában van azzal, hogy pályázati felhívásokra mennyi és
mekkora összegű pályázatok érkeztek be. Csodálkozik azon, hogy Alelnök Úr a
kerékpárút pályázat benyújtása előtt nem kérdezte meg, hogy miért akar a város 200
millió Ft-ra pályázni, hiszen a többi járásból is benyújtottak hasonló méretű
pályázatokat. Tudomása szerint hat és félszer igényelték meg a megye települései azt
az összeget, ami éppen rendelkezésre állt, emlékezete szerint 2 milliárd Ft.
Azért nyújtana be az önkormányzat két pályázatot, mert mind a kettőt szeretné
megnyerni. Ha 700 millió Ft-ra van mód és lehetőség pályázni, akkor annyira kell. A
cél, hogy minél több forrást hozzunk a településre. Gondolja, hogy ha majd az ipari
park fejlesztésére szeretne az önkormányzat pályázatot benyújtani, akkor is el fogja
mondani Alelnök úr ezeket a számokat, hiszen ott is hasonlóan kevés forrás szerepel
a pályázati felhívásban.
Véleménye szerint vissza lehet osztani ezeket a pályázati összegeket járásokra,
településekre, akár lélekszám arányosan is, de ez nem feltétlenül fogja meghatározni
a pályázatok elbírálását. Abban is biztos, hogy vannak olyan települések, melyek az
elmúlt 8 -10 évben tudtak olyan pályázatot megvalósítani, amely a városközpont
rehabilitációt szolgálta.
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Ennek a pályázatnak kifejezetten nem az a célja, hogy a városközpont rehabilitáció
legyen, de hozzá kell ehhez járulnia. Ha nekünk ebben részünk lett volna, akkor lehet,
hogy most nem pályáznánk. Vannak olyan települések – tőlünk kisebbek és
nagyobbak is, akik akkor részt vettek ebben.
Egy-egy támogató hatósági döntésnél lehet meg fogják nézni azt, hogy ki milyen
forrásban részesült korábban, milyen célt tudott elérni, és mit valósított meg. A város
ebből a kiírásból is kimaradt az elmúlt években. A gazdaságélénkítő funkció egyik
olyan funkciója ennek a pályázati felhívásnak, amelyre építeni kell, hiszen
Miniszterelnök Úr is határozottan kijelentette, hogy a pályázatoknak szolgálniuk kell a
magyar gazdaság élénkítését. Ha most a városközpontokról beszélünk és ezt az
akcióterületet nézzük, akkor a Lidl épületén kívül más gazdasági formát itt nem
tudunk megtalálni. Lehet, hogy a pályázatba betehettek volna olyan elképzelést,
ötletet, amelyben egyszer majd valamiféle gazdasági tevékenység fog települni és fog
fejlődni, viszont akkor az a keretösszeg, amire pályázhattunk, nem lett volna tartható.
Másrészt van két történelmi városközpontunk, melyek megérdemlik azt, hogy
fejlődjenek, és méltó legyen mindkét településrész múltjára, jövőjére. Ezért tűzték ki
célként azt, hogy első körben ezt a két városközpontot fogják ilyen formában
fejleszteni. Ugyanakkor azok a funkciók, amelyek a pályázati felhívásban megjelentek,
és amelyeket be kell tartanunk, azok ebben a két városközpontban találhatók meg.
A maga részéről úgy gondolja, az, hogy egy városközpont legyen a jelenlegi
városháza környékén, egy nehezen kivitelezhető elképzelés. Rengeteg forrásra lenne
szükség ahhoz, hogy itt a városközponti funkciót megjelenítő épületek,
tevékenységek meghonosodjanak, megtelepedjenek, ezért véleménye szerint azt a
két központot kell fejleszteni, amelyekben ezek a funkciók már ott vannak. Csak
kedvezőbb gazdasági és külső környezetet kell hozzá teremtenünk.
Megkérdezte Alelnök urat elégségesnek, kielégítőnek tartja-e a kérdésére adott
választ.
Várfi András hangsúlyozta, a választ tudomásul vette, de elfogadni nem tudja.
Betkó József bizottsági elnök újabb gondolatként vette fel, azzal, hogy az irányító
hatóság úgy döntött, hogy egy pályázatban csak egy akcióterületre lehet pályázni, így
nagy lehet a valószínűsége annak, hogy Gyomaendrőd csak egy pályázatot fog
megnyerni. A maga részéről úgy véli, hogy nem az Endrődi, hanem a nagyobb
városrész nagyobb pályázata fog nyerni.
Toldi Balázs polgármester egyéb hozzászólás hiányában szavazásra kérte fel a
képviselőket.
Elsőként az 1. döntési javaslatot tette fel szavazásra, melyben módosítják a
113/2016.(II.25.) Gye. Kt. határozatot.
A szavazás előtt megállapította, hogy a szavazásban részt vevő képviselők száma 11
fő.
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A képviselő-testület egyhangú, 11 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
237/2016. (V. 12.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
113/2016.(II.25.) Gye. Kt. határozatát visszavonja.

a

Határidő: azonnal
Toldi Balázs polgármester a következőkben a Szabadság tér fejlesztése érdekében
benyújtandó pályázatról szóló döntési javaslatot tette fel szavazásra.
A szavazás előtt megállapította, hogy a szavazásban részt vevő képviselők száma 11
fő.
A képviselő-testület 9 igen szavazattal, 2 tartózkodás mellett az alábbi határozatot
hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
238/2016. (V. 12.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd
Város
Önkormányzatának
Képviselő-testülete
pályázatot kíván benyújtani a TOP-2.1.2-15 Zöld város kialakítása c.
kiírásra városközpontok kialakítása, a Szabadság tér fejlesztése
érdekében.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szükséges
jognyilatkozatok és intézkedések megtételére.
A Képviselő-testület felkéri a Közös Önkormányzati Hivatalt, hogy a
projekt támogatása esetén a kidolgozott pályázati dokumentációt a
végleges költségvetéssel együtt terjessze a Képviselő-testület elé.
Határidő: 2016. május 17.
Felelős: Toldi Balázs polgármester
Toldi Balázs polgármester a 3. döntési javaslatról kérte a képviselők szavazatát,
melyben döntenek a Hősök tere fejlesztése érdekében benyújtandó pályázatról.
A szavazás előtt megállapította, hogy a szavazásban részt vevő képviselők száma 11
fő.
A képviselő-testület 9 igen szavazattal, 2 tartózkodás mellett az alábbi határozatot
hozta:
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Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
239/2016. (V. 12.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd
Város
Önkormányzatának
Képviselő-testülete
pályázatot kíván benyújtani a TOP-2.1.2-15 Zöld város kialakítása c.
kiírásra városközpontok kialakítása, a Hősök tere fejlesztése
érdekében.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szükséges
jognyilatkozatok és intézkedések megtételére.
A Képviselő-testület felkéri a Közös Önkormányzati Hivatalt, hogy a
projekt támogatása esetén a kidolgozott pályázati dokumentációt a
végleges költségvetéssel együtt terjessze a Képviselő-testület elé.
Határidő: 2016. május 17.
Felelős: Toldi Balázs polgármester
Toldi Balázs polgármester 4. döntési javaslatról kérte a képviselők szavazatát,
melyben jóváhagyják a gyomai városrész Szabadság tér - Fő úttól északra eső
területrész rehabilitációjára vonatkozó arculati stratégiát, és az abban szereplő
elemeket.
A szavazás előtt megállapította, hogy a szavazásban részt vevő képviselők száma 11
fő.
A képviselő-testület 9 igen szavazattal, 2 tartózkodás mellett az alábbi határozatot
hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
240/2016. (V. 12.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd
Város
Önkormányzatának
Képviselő-testülete
jóváhagyja a TOP-2.1.2-15 Gyomaendrőd gyomai városrész
központjának rehabilitációja projekthez elkészített Gyomaendrőd
gyomai városrész Szabadság tér Főtértől délre eső területrész,
valamint Gyomaendrőd gyomai városrész Szabadság tér - Fő úttól
északra eső területrész rehabilitációjára vonatkozó arculati stratégiát,
és az abban szereplő elemeket.
Határidő: azonnal
Toldi Balázs polgármester végezetül ismertette az 5. döntési javaslatot, melyben
jóváhagyják az endrődi városrész központjának rehabilitációja projekthez elkészített
Gyomaendrőd Endrődi városrész rehabilitációjára vonatkozó arculati stratégiát, és az
abban szereplő elemeket.
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A szavazás előtt megállapította, hogy a szavazásban részt vevő képviselők száma 11
fő.
A képviselő-testület 9 igen szavazattal, 2 tartózkodás mellett az alábbi határozatot
hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
241/2016. (V. 12.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd
Város
Önkormányzatának
Képviselő-testülete
jóváhagyja a TOP-2.1.2-15 Gyomaendrőd endrődi városrész
központjának rehabilitációja projekthez elkészített Gyomaendrőd
Endrődi városrész rehabilitációjára vonatkozó arculati stratégiát, és az
abban szereplő elemeket.
Határidő: azonnal
3.Napirendi pont
VP-6-7.4.1.1-16 pályázat (Szent Imre Idősek Otthona és 3. számú nappali klub
felújítása)
Írásos előterjesztés csatolva Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 52. § (1) bekezdés f) pontja alapján
Toldi Balázs polgármester felkérte Nagyné Perjési Anikót a Pénzügyi bizottság
elnökét az előterjesztés ismertetésére.
Nagyné Perjési Anikó bizottsági elnök elmondta, megjelent Magyarország
Kormányának felhívása a vidéki térségekben található, településképet meghatározó
épületek külső rekonstrukciójának és energetikai fejlesztésének, a közösségi
funkciókat ellátó létesítmények energetikai korszerűsítéseinek, továbbá a
többfunkciós közösségi terek létrehozásának és fejlesztésének érdekében. A pályázati
felhívásra Gyomaendrőd Csárdaszállás Hunya Települési Önkormányzati Társulás
nyújthat be pályázatot a Gyomaendrőd, Kondorosi u. 1. szám alatti Szent Imre Idősek
Otthona és 3. számú Nappali Klub fejlesztése érdekében, mellyel az épület energetikai
felújítása valósulna meg.
Az előzetesen kiküldött előterjesztéshez képest változás történt a költségvetésben,
ugyanis az egyeztetések során felmerült, hogy a jelenlegi nyitott szennyvíztároló
rendszert egy zárt szennyvíztárolóvá alakítanák ki, mivel jelenleg nagyon nagy
összeget fizetnek a szennyvíz és a talajvíz szippantásáért. Így a projekt bekerülési
költsége 37.632.345 Ft lenne, amelyből az önkormányzatnak 5.644.852,-Ft önerőt
kellene biztosítani. A támogatás pedig 31.987.493Ft lenne.
A Pénzügyi bizottság az előterjesztést megtárgyalta és a döntési javaslatot
elfogadásra javasolja.
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Toldi Balázs polgármester kérdés, hozzászólás hiányában felkérte a képviselőket,
hogy az Elnök asszony által ismertetett költségek figyelembe vételével támogassák a
pályázat benyújtását.
A szavazás előtt megállapította, hogy a szavazásban részt vevő képviselők száma 11
fő.
A képviselő-testület egyhangú 11 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
242/2016. (V. 12.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd
Város
Önkormányzata
támogatja,
hogy
a
Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati
Társulás támogatási kérelmet készítsen elő és nyújtson be „A vidéki
térségek kisméretű infrastruktúrájának és alapvető szolgáltatásainak
fejlesztésére,
Településképet
meghatározó
épületek
külső
rekonstrukciója, többfunkciós közösségi tér létrehozása, fejlesztése,
energetikai korszerűsítés" c., VP-6-7.4.1.1-16 kódszámú felhívás
keretében, a Szent Imre Idősek Otthona és 3. számú Nappali Klub
fejlesztése érdekében.
A projekt címe: Öregszőlő településképének javítása, középület
korszerűsítés
A projekt megvalósítási helyszíne: 5502 Gyomaendrőd, Öregszőlő,
Kondorosi u. 1., Hrsz.: 8406
A projekt összes költsége: 37.632.345,-Ft
A projekt elszámolható költsége: 31.960.270 Ft
A projekt megvalósításához szükséges önerő: 5.644.852,-Ft
A biztosítandó önerő forrása: 2016. évi költségvetési rendelet 8.
melléklet 77. sor TOP és egyéb pályázati saját erő keret
Igényelt támogatás összege: 31.987.493,- Ft
Gyomaendrőd Város Önkormányzata támogatás elnyerése esetén a
fejlesztés megvalósításához szükséges önerőt, azaz 5.644.852,-Ft-ot a
2016. évi költségvetésében elkülöníti.
Határidő: 2016. május 13.
Felelős: Toldi Balázs polgármester
4.Napirendi pont
Békés Megyei Kormányhivatal Szabadság tér 1. sz. alatti ingatlan tulajdonosi
hozzájárulás iránti kérelme
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Írásos előterjesztés csatolva Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 52. § (1) bekezdés f) pontja alapján
Toldi Balázs polgármester elmondta, Gajda Róbert Kormánymegbízott Úr 2016.
május 11-én levelével megkereste Gyomaendrőd Város Önkormányzatát, melyben azt
kéri, hogy járuljunk hozzá a tulajdonunkban lévő 5500 Gyomaendrőd, Szabadság tér
1. szám alatt található Gyomaendrődi Járási Hivatal funkciót ellátó épület KEHOP5.2.2 pályázati felhívásból megvalósítandó energetikai fejlesztéshez. A tervezett
fejlesztés nem csak a komfortérzetet növeli, hanem jelentős energia megtakarítást és
költségcsökkentést is jelentene.
A projekt keretében lehetőség van az érintett ingatlanok határoló szerkezeteinek
utólagos hőszigetelésére, részleges vagy teljes nyílászáró cserére, a fűtési rendszer
korszerűsítésére, a kazánok cseréjével, a fűtés helyiségenkénti szabályozását lehetővé
tevő termosztatikus radiátor szelepek beépítésére, valamint napelemes rendszer
kiépítésére.
Az energetikai korszerűsítés során a padlástéri födémre és az udvari épületszárny
határoló szerkezeteire utólagos hőszigetelés kerülne, a régi nyílászárók felújítására,
illetve cserére kerülnének, a meglévő kazánok helyett kondenzációs kazánokat illetve
a tetőre napelemes rendszert telepítenének, úgy, hogy a fejlesztés tartószerkezeti
átalakítást, ingatlan bővítést nem eredményezne.
Megkérdezte van-e kérdés, észrevétel a kérelemmel kapcsolatban.
Hozzászólás hiányában ismertette a döntési javaslatot, amelyben hozzájárulnak az
épület energetikai fejlesztéséhez, és felhatalmazzák személyét a szükséges
jognyilatkozatok megtételére és aláírására.
A szavazás előtt megállapította, hogy a szavazásban részt vevő képviselők száma 11
fő.
A képviselő-testület egyhangú 11 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
243/2016. (V. 12.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd
Város
Önkormányzatának
Képviselő-testülete
hozzájárul a tulajdonában lévő 5500 Gyomaendrőd Szabadság tér 1.
szám alatt található jelenleg Gyomaendrődi Járási Hivatal funkciót
ellátó épület, KEHOP-5.2.2 pályázatból megvalósítandó energetikai
fejlesztéshez, azzal hogy a korábban Gyomaendrőd Város
Önkormányzata által elnyert DAOP-5.2.1/B-09-2009-0004 pályázatból
fennálló fenntartási kötelezettséget a Békés Megyei Kormányhivatal
figyelembe veszi a pályázat megkezdésénél.
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Felhatalmazza a polgármestert
megtételére és aláírására.

a

szükséges

jognyilatkozatok

Határidő: azonnal
Toldi Balázs polgármester egyéb napirendi pont nem lévén megkérdezte, van-e
valakinek bejelenteni valója, hozzászólása.
Bejelentés nem volt, így megköszönte a jelenlétet és az ülést bezárta.
K. m. f.

Toldi Balázs
polgármester

Dr. Uhrin Anna
jegyző

Véháné Szedlák Ildikó
jegyzőkönyv hitelesítő

Poharelec László
jegyzőkönyv hitelesítő
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