GYOMAENDRŐD VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

5500 GVOMAENDRÓD, SELYEM

ÚT

124.

18/2017.

JEGYZŐKÖNVV
Készült Gyomaendrőd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2017. augusztus 8-i soron kívüli nyílt üléséről, a Városháza üléstermében.

Megjelent
képviselők:

Toldi Balázs polgármester, Lehóczkiné Timár Irén alpolgármester,
Ágostonné Farkas Mária, Béres János, Farkas Zoltánné, Nagyné
Perjési Anikó, Papp István, Poharelec László, Vasas György Péter
képviselő

Tanácskozási
joggal jelen van:

Dr. Uhrin Anna jegyző, Megyeri László

Meghívottak:

Pardi László

osztályvezető

aljegyző

valamennyi napirendhez

a jegyzőkönyvhöz csatolt jelenléti ív szerint
Jegyzőkönyv
vezető:

Jakucs Mária

Ülés időtartama:

14:00-14:44

Toldi Balázs polgármester köszöntötte a

képviselő-testület

tagjait a mai nap 14 órára
összehívott soron kívüli ülésen. Köszöntötte jegyző nőt, aljegyző urat és osztályvezető
urat. Megállapította, hogy az ülés határozatképes, a 12 fős testületből jelen van 9 fő.
Jelezte távollétét Betkó József, Gózan Sándor és Véháné Szedlák Ildikó képviselő.
Jegyzőkönyv hitelesítőknek javasolta kijelölni Ágostonné Farkas Mária és Poharelec

László

képviselőket.

Felkérte a képviselőket szavazzanak a javaslatról.
A szavazás előtt megállapította, hogy a szavazásban részt vevő képviselők száma 9 fő.
A képviselő-testület egyhangú, 9 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

995

Gyomaendrőd

Város Képviselő-testülete
374/2017. (VIII. 8.) Gye. Kt. határozata

Gyomaendrőd

Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a jegyzőkönyv hitelesítőinek kijelöli Ágostonné Farkas Mária és Poharelec
László képviselőket.
Határidő:

azonnal

Toldi Balázs polgármester javaslatot tett az ülés napirendjére. A kiküldött meghívó-

ban szereplő napirendetjavasolta kiegészíteni és 2. napirendként a Települési arculati
kézikönyv készítése tárgyú előterjesztést megtárgyalni. Az erről szóló előterjesztés az
ülés megkezdése előtt került kiosztásra.
Megkérdezte van-e egyéb kérés, javaslat a napirendet illetően.
Hozzászólás hiányában felkérte a

képviselőket

a napirend meghatározására.

A szavazás előtt megállapította, hogy a szavazásban részt vevő képviselők száma 9 fő.
A képviselő-testület egyhangú, 9 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd

Város Képviselő-testülete
375/2017. (VIII. 8.) Gye. Kt. határozata

Gyomaendrőd

Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az ülés
napirendjét az alábbiak szerint határozza meg:
1. Ingatlan bérleti pályázat bírálata
2. Településképi arculati kézikönyv készítése
3. Bejelentések
Határidő:

azonnal

1.Napirendi pont
Ingatlan bérleti pályázat bírálata
Írásos előterjesztés csatolva Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2077. évi
CLXXXIX. törvény 52. § (7) bekezdés f) pontja alapján
Toldi Balázs polgármester felkérte dr. Uhrin Anna jegyzőt az

előterjesztés

ismerteté-

sére.
elmondta, a képviselő-testület áprilisi ülésén döntött arról,
hogy bérbe adásra meghirdeti a temető mellett lévő 3748/3 hrsz. szám alatti kivett
beépítetlen területet. A pályázatok beérkezési határideje július 26. napja volt, mely
határidőre egy pályázat érkezett a budapesti székhelyű MVM Hungarowind Szélerő
mű Üzemeltető Kft. részéről.

Dr. Uhrin Anna

jegyző

996. oldal

A pályázati kiírásban a bérleti jogviszony időtartamát 1S évben határozta meg a képviselő -testület. A beérkezett pályázatban viszont a pályázó ettől hosszabb időtarta
mot jelölt meg, így ez nem fogadható el, más pályázó nem volt, ezért célszerű ismételten kiírni a pályázatot. A javaslat az, hogy a pályázati kiírásban a bérleti szerződés
időtartamát határozatlan, de legalább 1S évben határozzák meg. Ugyanakkor a bérleti dijat is magasabb összegben javasolt meghatározni.
Ahhoz, hogy új pályázati kiírást lehessen közzé tenni, a jelenleg folyó pályázati eljárást
érvénytelenné kell nyilvánítani, majd az új pályázati felhívást el kell fogadnia a képviselő-testületnek, melyben már azok a határidők szerepelnek, amelyek lehetővé teszik,
hogy az augusztusi ülésen el tudja bírálni az esetlegesen beérkező pályázatokat.
Toldi Balázs polgármester hozzászólás hiányában felkérte a képviselőket a döntések

meghozatalára.
vazásra.

Elsőként

a pályázat bírálatáról szóló 1. döntési javaslatot tette fel sza-

A szavazás előtt megállapította, hogy a szavazásban részt vevő képviselők száma 9 fő .
A képviselő -testület egyhangú, 9 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd

Város Képviselő-testülete
376/2017. (VIII. 8.) Gye. Kt. határozata

Gyomaendrőd

Város Önkormányzatának Képvi selő -testülete a
220/2017. (IV.27.) Gye. Kt. határozattal elfogadott 3748/3 hrsz. szám
alatti kivett beépítetlen terület megnevezésű ingatlan tartós bérbeadására kiírt pályázati felhívásra az MVM Hungarowind Szélerőmű
Üzemeltető Kft. (1031 Budapest, Szentendrei út 207-209.) által benyújtott HUW-2950/2017 iktatószámú pályázatát a pályázati felhívás
Pályázati feltételek 3. pontjában meghatározott feltétel alapján érvénytelennek, a pályázati eljárást pedig eredménytelennek nyilvánítJa.
Határidő:

2017. augusztus 8.
Felelős: Toldi Balázs polgármester

Toldi Balázs polgármester az új pályázati kiírásról szóló döntési javaslatról kérte a
képviselők

döntését.

A szavazás előtt megállapította, hogy a szavazásban részt vevő képviselők száma 9 fő .
A képviselő -testület egyhangú, 9 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd

Város Képviselő-testülete
377/2017. (VIII. 8.) Gye. Kt. határozata

Gyomaendrőd

Város Önkormányzatának Képviselő -testülete 3748/3 hrsz. szám alatti
kivett beépítetlen terület megnevezésű ingatlan tartós bérbeadására pályázatot ír ki
az alábbi feltételekkel :
997. oldal

PÁLYÁZATI KIÍRÁS

Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete ..../2017. (VIII ..) Gye.

Kt. határozata alapján nyílt, egyfordulós pályázatot hirdet
a 3748/3 hrsz. szám alatti kivett beépítetlen terület megnevezésű ingatlan
tartós bérbeadására
Gyomaendrőd Város Önkormányzat (5500 Gyomaendrőd , Selyem út 124.) nyílt, egy-

fordulós pályáztatás keretében hosszú távú bérletre hirdeti a 3748/3 hrsz. szám alatti
1,6422 ha nagyságú, „kivett beépítetlen terület" megnevezésű ingatlant. Az ingatlanon építmény nem található, közmű ellátottsága nincs. A terület jelenleg K-04 külön leges beépítésre nem szánt temető övezeti besorolásban helyezkedik el, de folyamatban van a K-05 különleges beépítésre nem szánt megújuló energiaforrások hasznosításának céljára szolgáló területbe való átsorolás.
A bérbeadásra meghirdetett ingatlannal kapcsolatban bővebb információkat Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal Városüzemeltetési és Vagyongazdálkodási
Osztályán lehet kérni Pardi László osztályvezetőnél.
Elérhetőség :

Telefon: (30) 279-2819, email: varosuzem@gyomaendrod.hu

Az ingatlan folyamatosan, korlátozás nélkül

megtekinthető .

Pályázat benyújtásának helye. határideje:
A pályázatot zárt borítékban, 2 példányban, Gyomaendrőd Város Polgármesterének
címezve, "Terület bérlés 3748/3 hrsz." jeligével ellátva 2017. augusztus 24. 16,00
óráig kell benyújtani személyesen, vagy előző napig kell postai úton feladni 5500
Gyomaendrőd, Selyem út 124. címre.
A pályázat első példányán fel kell tüntetni az "EREDETI PÉLDÁNY" szöveget: A fenti
határidő elmulasztása jogvesztő!
A pályázat elbírálása:
A pályázat nyerteséről Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő -testülete
dönt a 2017. augusztus 31 -i ülésén. A pályázatok bontásáról, valamint a döntés idő 
pontjáról a pályázók külön értesítést kapnak.
A pályázati feltételek:
1. Gyomaendrőd Város Önkormányzata 2017. szeptember 1. napjától az önkormányzat tulajdonát képező Gyomaendrőd , 3748/3 hrsz. alatt lévő „kivett beépítetlen terü let" megnevezésű ingatlant felajánlja bérbeadás útján történő hasznosításra, energiatermelés profilkötöttség mellett. A benyújtott pályázatban be kell mu tatni az ingatlan hasznosítási célt.
2. Pályázatot nyújthatnak be azok a természetes- és jogi személyek, valamint jogi
személyiség nélküli társaságok, akik a pályázati kiírásban meghatározott feltételeknek
megfelelnek.
998. oldal

3. A bérleti szerződés időtartama : határozatlan, de legalább 15 éves idejű.
4. A bérleti dij mértékére a pályázónak kell ajánlatot tennie. A bérleti dijra tett ajánlat
nem lehet kevesebb az első 5 évben 1.075.000,- Ft + ÁFA, a 6. évtől 10. évig 562.000,Ft + ÁFA, a 11. évtől 246.000,- Ft+Áfa összegnél.
5. Az önkormányzat a bérlőnek nem biztosít támogatást a működéshez, valamint az
ingatlan fenntartásához. A bérlőt terheli az összes jogszabályok által meghatározott
működtetéssel kapcsolatos feltételek biztosítása.
6. Ajánlati kötöttség ideje: min. 30 nap
7. Gyomaendrőd Város Önkormányzata a bérleti szerződés megszűnését követően
nem tart igényt az ingatlanon bérlő általi kialakított építményekre, fejlesztésére. Az
ingatlanon megvalósított értéknövelő beruházást Gyomaendrőd Város Önkormányzata nem téríti meg a bérlőnek. A bérleti szerződés megszűnését követően az ingatlant az eredeti állapot szerint helyre kell állítani. A szerződés megkötése a pályázat
eredményének kihirdetését követő 8 napon belül.
8. A pályázathoz csatolni kell, 30 napnál nem régebbi igazolást, mely szerint a pályázónak nincs lejárt köztartozása a Nemzeti Adó és Vámhivatal és Gyomaendrőd Város
Önkormányzata,
valamint
annak
helyi
adóhatósága
felé.
9. A pályázónak meg kell téríteni Gyomaendrőd Város Önkormányzata részére a
282.700 Ft összegű terület előkészítési költséget.
Az igazolás típusa: nemleges együttes adóigazolás,
A nemleges együttes adóigazolás igazolja, hogy az adózónak az együttes adóigazolás kiállításának napján vagy a kérelemben megjelölt napon az adóhatóságnál
nyilvántartott adótartozása és a vámhatóságnál nyilvántartott adó- és vámtartozása nincs. Amennyiben az együttes adóigazolás kiadását előíró jogszabály adó,

és vámtartozás igazolását írja elő, abban az esetben a nemleges együttes adóigazolás
azt igazolja, hogy az adózónak az adóhatóságnál nyilvántartott adótartozása és a
vámhatóságnál nyilvántartott adó- és vámtartozása nincs
A pályázatnak tartalmaznia kell:

A pályázó nevét és címét.
Nyilatkozatot a pályázati feltételek elfogadásáról.
Nyilatkozatot az ingatlanon tervezet tevékenységről.
Nyilatkozatot az ajánlati kötöttség időtartamáról
A bérleti dij mértékére tett ajánlatot.
Jogi személyek, valamint jogi személyiség nélküli társaságok esetén átláthatósági nyilatkozatot
A pályázatok elbírálásának szempontja: legmagasabb bérleti dij
A pályázat érvénytelensége, eredménytelensége:
Érvénytelen az a pályázat, amely határidőn túl érkezett, amely nem felel meg a pá -

lyáztató által kiírt tartalmi és formai feltételeknek, az
mazza.

999. oldal

előírt

mellékleteket nem tartal -

Gyomaendrőd

Város Önkormányzata fenntartja azon jogát, hogy a pályázatok ismeretében a pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítja indoklás nélkül.
A pályázat elkészítéséért, illetve az elkészítéssel kapcsolatban felmerült költségekkel
szemben dij nem számítható fel.
Gyomaendrőd Város Önkormányzata
Határidő:

Felelős:

2017. augusztus 8.
Toldi Balázs polgármester

2.Napirendi pont
Településképi arculati kézikönyv készítése
Írásos előterjesztés csatolva Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2077. évi
CLXXXIX. törvény 52. § (7) bekezdés f) pontja alapján
Toldi Balázs polgármester elmondta, a

képviselő-testület

egy korábbi ülésének napirendjei között szerepelt már ez az előterjesztés, amikor is azt levették napirendről,
mert több nyitott kérdés is felmerült a kézikönyv készítésével kapcsolatban. Ilyen volt
többek között az elkészítés finanszírozása, hogy kap-e az önkormányzat 1 millió Ft
támogatást vagy nem. A kérdésre megkaptuk a választ, hogy nem kapunk támogatást, ezért minden olyan nyitott kérdés lezárult, ami hátráltatta ennek a döntésnek a
meghozatalát. Időközben beérkezetek az árajánlatok is a kézikönyv elkészítésére,
mely három ajánlat közül Nemes Roland egyéni vállalkozó tette a legjobb ajánlatot,
1.850.000 Ft értékben.
A kézikönyv készítésére meghatározott határidő betartása érdekében célszerű lenne
jelen ülésen dönteni arról, hogy a legkedvezőbb ajánlatot tevő egyéni vállalkozóval
elkészíttetik a településképi arculati kézikönyvet és a településképi rendeletet.
Ismertette a döntési javaslatot, mely tartalmazza, hogy elfogadják Nemes Roland
egyéni vállalkozó által adott ajánlati árat, melynek összegét a 2016. évi szabad maradvány terhére biztosítják.
Poharelec László képviselő megkérdezte, milyen retorzió járna az önkormányzatnak,

ha nem készíttetné el ezt a kézikönyvet. Jó, hogy kapja az önkormányzat a feladatokat, de jó lenne, ha arra forrást is kapna. Mit csinál az az önkormányzat, amelyiknek
nincs pénze erre.
Dr. Uhrin Anna jegyző hangsúlyozta, törvényi előírás, hogy a településképi rendele-

teket a képviselő-testületeknek felül kell vizsgálni. Ez azt jelenti, hogy módosítani kell
a településképhez kapcsolódó valamennyi önkormányzati rendeletet valamint a helyi
építési szabályzatot is ennek megfelelően kell felülvizsgálni, módosítani.
A határidőre történő nem teljesítés esetén mulasztásos jogsértést követ el a képviselő-testület. Az Mötv. erről úgy rendelkezik, hogy törvényességi felügyeleti eljárás keretében a Kormányhivatal felhívja az önkormányzatot arra, hogy teljesítse a törvényben meghatározott kötelezettségét. Amennyiben ezt határidőre nem teszi meg, akkor
elindít egy súlyosabb felügyeleti eljárást.
1000. oldal

Legrosszabb esetben megalkotja az önkormányzat helyett a rendeletet melyhez a
forrást nem ő fogja biztosítani. Még legrosszabb esetben bírság is kiszabható.
A mai napon aljegyző úrral részt vettek egy konferencián, ahol a minisztérium részéről újabb információkkal szolgáltak a kézikönyv és a rendelet elkészítésével kapcsolatban. Elmondták, hogy a határidőn módosítani fognak, várhatónak december 31.
napja lesz az, amikorra ezt a kötelezettséget teljesíteni kell. Ehhez időben el kell kezdeni a munkálatokat, a szűkös határidő miatt.
Hosszabb távon gondolkodva most van arra lehetőség , hogy olyan helyzetelemzést,
jövőképet tárjanak a lakosság elé, és elkezdjék annak szabályozását, amiből látható,
hogy hogyan szeretnék, hogy kinézzen a település 15-20 év távlatában.
Toldi Balázs polgármester egyéb hozzászólás hiányában felkérte a

képviselőket,

hogy szavazzanak a döntési javaslatról.
A szavazás előtt megállapította, hogy a szavazásban részt vevő képviselők száma 9 fő.
A képviselő -testület egyhangú, 9 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd

Város Képviselő-testülete
378/2017. (VIII. 8.) Gye. Kt. határozata

Gyomaendrőd

Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Nemes
Roland ev. (5700 Gyula, Cinka Panna utca 26.) Gyomaendrőd Város
Településképi Arculati Kézikönyvének és Településképi rendeletének
elkészítésére vonatkozó 1.850.000. Ft-os ajánlati árát elfogadja, az
összeget a 2016. évi szabad maradvány terhére biztosítja és felhatal mazza Toldi Balázs polgármestert a szerződés aláírására, valamint az
egyéb jognyilatkozatok megtételére.
Határidő:

azonnal

Toldi Balázs polgármester tájékoztatásul elmondta, hogy a 10.000

fő

alatti települések kapnak támogatást a Kormánytól a kézikönyv elkészíttetésére, illetve a település
adóerő képessége is befolyásolja a támogatás intenzitását. Tudomása szerint a támogatás mértéke 1 millió Ft.
3.Napirendi pont
Bejelentések
Nagyné Perjési Anikó bizottsági elnök kérte, hogy az augusztus 23 -i Pénzügyi bi -

zottsági ülés napját lehetőség szerint cseréljék fel a Városfenntartó bizottság augusztus 21. napjára ütemezett ülésével.
Papp István képviselő megkérdezte, hogy a Borostyán utcán mikor lesz kihelyezve az

új utcanév tábla.

1001 . oldal

Poharelec László képviselő véleménye szerint a nagy fák kivágására vonatkozó engedélyeztetési eljárás szabályait célszerű lenne egy kicsit leegyszerűsíteni. Legyen a
lakosoknak bejelentési kötelezettsége, ha egy nagy fát szeretnének kivágni, de ne
kelljen eljárási illetéket fizetniük. Van jó néhány olyan veszélyesnek tűnő fa a településen, ami vihar esetén nagy kárt tudna okozni a közelben lévő ingatlanban.
Kérte, hogy a következő testületi ülésen foglalkozzanak ezzel.
Dr. Uhrin Anna jegyző hangsúlyozta, kormányrendelet szabályozza a közterületeken
lévő fáknak a kivágását. Ez jegyzői hatáskör, hatósági ügy, amelyben a képviselő 
testületnek nincs hatásköre. Ehhez engedélyt kell kérni, meg kell vizsgálni, hogy a fa
valóban kivágható- e, és annak pótlásáról is rendelkezni kell.
Ettől függetlenül egyetértett azzal, hogy kezelni kell ezt a helyzetet, mert a város területén nagyon sok fa van a közterületeken, amelyeket felül kellene vizsgálni. Azonban
semmiképpen nem lenne célszerű lakossági kézbe adni ezeket az igényeket, mert
laikusan nem ítélhető meg az, hogy egy fa esetében milyen tennivalóra van szükség.
Ágostonné Farkas Mária bizottsági elnök egyetértett a fentiekkel. Valóban vannak
olyan fák a közterületeken, melyek láthatóan elszáradtak, azokkal tenni kell valamit,
mert nagyon balesetveszélyesek ilyen szélsőséges időjáráskor.
Kérdése volt, hogy a képviselők által igényelt padok mikor kerülnek kihelyezésre.
Kérdése volt továbbá, hogy a Vásártéri lakótelep 31. sz. alatt kiégett lépcsőház miatt
tudnak-e valami segítséget nyújtani a 11 lakásban élő család számára. Jelenleg se villany, se gáz nincs a lakásokban. A ház elé kihordott törmelék elszállításában tudnak-e
részükre segítséget nyújtani.
Lehóczkiné Timár Irén alpolgármester jelezte, hogy Öregszőlőben a buszfordulónál
illegális szemét elhelyezésre került sor. Az elkövető gépjárművének rendszámát felírták, azt ő továbbította a szolgáltató felé. A tegnapi napon még a szemét ott volt.
A Kondorosi -Endrődi út sarkán szintén lerakott valaki egy csomó szemetet.
Öregszőlőben a Kondorosi út mellett egy szépen parkosított ház előtt meg kellene
nézni a csapadékelvezetőt, mert eső esetén az összes víz a ház tövénél gyűlik össze,
nem folyik le.
Pardi László osztályvezető a kérdésekre válaszolva elmondta, az utcanév tábla kihelyezéséről intézkedni fognak. A képviselők által igényelt padok kihelyezésének listáját
átadta a közmunka iroda vezetőjének, Varju Róbertnek, aki úgy tájékoztatta, hogy
egy-két kivétellel a padok kihelyezése megtörtént. Még 17 db pad van, ami kihelyezhető.

A Vásártéri lakótelepről az építési törmelék elszállításáról intézkedni fognak.
Az illegális szemét elhelyezésével kapcsolatban megteszik a feljelentést ismeretlen
tettes ellen.
Toldi Balázs polgármester reagálva a feltett kérdésekre elmondta, a tegnapi napon 5
rendkívüli támogatási kérelmet nyújtottak be a Vásártéri lakótelep 31. sz. alatt élők
közül.
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A kérelmek feldolgozása folyamatban van, egy magasabb összegű rendkívüli települési támogatást fognak megállapítani részükre. Ugyanakkor a lépcsőház felújítására
adott árajánlatból meg fogják nézni, hogy milyen építési anyagot tud az önkormányzat biztosítani a felújítási munkálatokhoz. Ugyanakkor a lakók által igényelt 2 millió Ft
hitel ügyében közbenjárásáról biztosította őket a helyi Takarékszövetkezetnél. A Takarékszövetkezettől kapott tájékoztatás szerint 2-3 %-os kamatra tudnak hitelt biztosítani részükre, melynek feltétele a jelzálogjog bejegyzése az ingatlanra. A lakók a
kérelmükben azt vállalták, hogy 2017. december 31 -ig visszafizetnék a 2 millió Ft hi telt. A lakótömb társasházzá nyilvánításával kapcsolatban megkérte dr. Varga Imre
ügyvéd urat, hogy nyújtson segítséget a lakóknak.
Megjegyezte, hogy az önkormányzat csak annak tud rendkívüli települési támogatást
megállapítani, aki saját tulajdonú ingatlanban lakik.
Ágostonné Farkas Mária bizottsági elnök véleménye szerint az eset kapcsán fel kel -

lene hívni a társasházak figyelmét arra, hogy rendezzék a társasház jogi helyzetét.
Több mint 40 éve épültek ezek a házak, akár az elektromos vezeték, akár a vízvezeték
olyan állapotban lehet, hogy bármikor bekövetkezhet hasonló eset.
Dr. Uhrin Anna jegyző hangsúlyozta, a jegyző a törvényességi felügyeletet látja el

ezen társasházak tekintetében. Az ellenőrzés folyamatos, be szokták kérni a szükséges
dokumentumokat, amivel a társasházaknak rendelkezni kell. Problémát jelent, hogy
régiek az alapító okiratok, vagy nincs is, vagy nincs közös képviselő . Ezt kezelni kell,
de az épület műszaki állapotának felmérése már nem a jegyző feladata. A társasházi
törvény alapján a lakók kötelezettsége a társasházi közösség megalakítása, bejegyeztetése, vagy a változások átvezetéséről való intézkedés.
Toldi Balázs polgármester végezetül az alábbi kéréssel fordult a

képviselő - testület

felé. Mint ismeretes a TOP első fordulójában három nyertes pályázata van önkormányzatunknak. A pályázatok előkészítési munkálatai elkezdődtek - tervezés, engedélyeztetés, hatósági ügyintézés, stb. Az előkészítés keretösszegeit kormányrendelet
határozza meg. Van olyan pályázatunk, ahol nem biztos, hogy beleférünk a keretöszszegbe - az árajánlatok bekérése most van folyamatban, ezért arra kérte a képviselő 
testületet, hogy az esetlegesen felmerülő többletköltségek forrásaként 10 millió Ft
összegű keretet jelöljön ki a költségvetés TOP és egyéb pályázati saját erő sorából. A
keret összeg esetleges felhasználásáról a képviselő - testület utólagosan tájékoztatást
fog kapni. A keret összeg kijelölése a pályázatok előkészítésének gyorsítása miatt lenne célszerű .
képviselő

véleménye szerint óvatosan kellene ezt kezelni, mert ha
ez a tervezők tudomására jut, akkor az a tervezői dijak növekedését eredményezheti.
Törekedni kell arra, hogy kijöjjenek az előre meghatározott keretösszegből.
Poharelec László

Toldi Balázs polgármester egyéb hozzászólás hiányában az alábbi döntés meghoza -

talára kérte fel a

képviselőket:
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Gyomaendrőd

Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a nyertes TOP (Közös
Hivatal energetikai felújítása, Belvíz IX. ütem, Endrődi városrész rehabilitációja) 1. fordulós pályázatok előkészítése során esetlegesen felmerülő többletköltségek forrásaként 10.000.000 Ft összegű keretet jelöl ki a 7/2017. (11.21 .) önkormányzati rendelet 8.
melléklet 107. sor TOP és egyéb pályázati saját erő költségvetési sorból.
A szavazás előtt megállapította, hogy a szavazásban részt vevő képviselők száma 9 fő .
A képviselő -testület 8 igen szavazattal, 1 nem szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd

Város Képviselő-testülete
379/2017. (VIII. 8.) Gye. Kt. határozata

Gyomaendrőd

Város Önkormányzatának Képviselő -testülete a nyertes TOP (Közös Hivatal energetikai felújítása, Belvíz IX. ütem, Endrődi
városrész rehabilitációja) 1. fordulós pályázatok előkészítése során
esetlegesen felmerülő többletköltségek forrásaként 10.000.000 Ft
összegű keretet jelöl ki a 7 /2017. (11.21.) önkormányzati rendelet 8.
melléklet 107. sor TOP és egyéb pályázati saját erő költségvetési sorból.
Határidő :

azonnal

Toldi Balázs polgármester egyéb bejelentés hiányában megköszönte a jelenlétet és

az ülést bezárta.

K. m. f.
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Toldi 1i'áMzs
polgármester/

Dr. Uhrin Anna
jegyző

~ecLd~
jegyzőkönyv hitelesítő
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