GYOMAENDRŐD VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
5500 GYOMAENDRŐD, SELYEM ÚT 124.
8/2019.

JEGYZŐKÖNYV
Készült Gyomaendrőd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2019. április 11-i soron kívüli üléséről, a Városháza üléstermében.
Megjelent
képviselők:

Tanácskozási
joggal jelen van:
Meghívottak:

Toldi Balázs polgármester, Lehóczkiné Timár Irén alpolgármester,
Nagyné Perjési Anikó, Papp István, Béres János, Poharelec László,
Vasas György Péter, Véháné Szedlák Ildikó képviselő

Pap-Szabó Katalin jegyző, Megyeri László aljegyző
Szilágyiné Bácsi Gabriella és Petényi Roland osztályvezető valamennyi napirendhez
a jegyzőkönyvhöz csatolt jelenléti ív szerint

Jegyzőkönyv
vezető:

Jakucs Mária

Ülés időtartama:

15:00-15:10

Toldi Balázs polgármester köszöntötte a képviselő-testület soron kívüli ülésén megjelent képviselőket. Köszöntötte jegyzőnőt, aljegyző urat, a hivatal részéről jelenlévőket.
Megállapította, hogy az ülés határozatképes, a 12 fős testületből jelen van 8 fő.
Hiányzott az ülésről Ágostonné Farkas Mária, Betkó József, Farkas Zoltánné, Gózan
Sándor képviselő.
Jegyzőkönyv hitelesítőknek javasolta Nagyné Perjési Anikó és Béres János képviselőket kijelölni.
Felkérte a képviselőket szavazzanak a javaslatról.
A szavazás előtt megállapította, hogy a szavazásban részt vevő képviselők száma 8 fő.
A képviselő-testület egyhangú, 8 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
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Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
124/2019. (IV. 11.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete jegyzőkönyv hitelesítőnek kijelöli Nagyné Perjési Anikó és Béres János képviselőket.
Határidő: azonnal
Toldi Balázs polgármester az ülés napirendjét a meghívó szerinti sorrendben javasolta meghatározni.
Megkérdezte van-e kérés, javaslat a napirendet illetően.
Hozzászólás hiányában felkérte a képviselőket szavazzanak.
A szavazás előtt megállapította, hogy a szavazásban részt vevő képviselők száma 8 fő.
A képviselő-testület egyhangú, 8 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
125/2019. (IV. 11.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az ülés
napirendjét az alábbiak szerint határozza meg:
1. Pályázat benyújtása rendkívüli önkormányzati költségvetési
támogatásra
2. Bölcsődefejlesztés 2019.
3. Bejelentések
Határidő: azonnal
1.Napirendi pont
Pályázat benyújtása rendkívüli önkormányzati költségvetési támogatásra
Írásos előterjesztés csatolva Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 52. § (1) bekezdés f) pontja alapján
Toldi Balázs polgármester ismertette az előterjesztést. Elmondta, hogy rendkívüli
pályázati felhívás keretén belül lehetőség van az önkormányzati tűzoltóság 2019. évi
működési valamint eszközfejlesztési és felújítási kiadásainak finanszírozására rendkívüli támogatást igényelni 12.256.816 Ft összegben. A tűzoltóság parancsnokával
egyeztetve a támogatás összeg 60 %-ban bérfejlesztésre, a fennmaradó 40%-ot pedig az állomány eszközparkjának fejlesztésére kerülne felhasználásra.
Megkérdezet van-e kérdés, észrevétel.
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Hozzászólás hiányában ismertette a döntési javaslatot, melyben döntenek a pályázat
benyújtásáról.
A szavazás előtt megállapította, hogy a szavazásban részt vevő képviselők száma 8 fő.
A képviselő-testület egyhangú, 8 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
126/2019. (IV. 11.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot kíván benyújtani „A települési önkormányzatok rendkívüli önkormányzati költségvetési támogatására”. A támogatási cél a Hunyai,
Csárdaszállási, Gyomaendrődi Önkormányzati Tűzoltóság (5502
Gyomaendrőd, Fő út 2.) 2019. évi működési (bér és járulékköltség) valamint eszköz fejlesztési és felújítási kiadásainak finanszírozására
rendkívüli támogatás igénylése. A támogatási igény: 12.256.816 Ft.
Határidő: azonnal
2. Napirendi pont
Bölcsődefejlesztés 2019.
Írásos előterjesztés csatolva Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 52. § (1) bekezdés f) pontja alapján
Toldi Balázs polgármester elmondta, a képviselő-testület a februári ülésén döntött
arról, hogy pályázatot nyújt be a Pénzügyminisztérium „Bölcsődei fejlesztési program”
megnevezésű pályázati kiírására, a Kőrösi Csoma Sándor utca 1. szám alatti építési
telken új bölcsődei épület építésére, 28 db új bölcsődei férőhely kialakításával. A határozatban döntött továbbá a szükséges önerő biztosításáról. A pályázathoz megérkezett a hiánypótlás, mely szerint a kitöltő programban foglaltak szerint szükséges a
határozat kiegészítése. A kiegészítésnek tartalmaznia kell, hogy amennyiben a beruházásnál előre nem látható okokból, illetve áremelkedés miatt a költségek emelkednek, Gyomaendrőd Város Önkormányzata abban az esetben is vállalja a beruházás
megvalósítását.
A döntési javaslat a februárban hozott határozat kiegészítését tartalmazza.
Javasolta a képviselőknek szavazzanak.
A szavazás előtt megállapította, hogy a szavazásban részt vevő képviselők száma 8 fő.
A képviselő-testület egyhangú, 8 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
127/2019. (IV. 11.) Gye. Kt. határozata
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Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy
dönt, hogy a 76/2019. (II.28) Gye. Kt. határozatát az alábbiak szerint
módosítja.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy
dönt, hogy pályázatot nyújt be a Pénzügyminisztérium „Bölcsődei fejlesztési program” megnevezésű pályázati kiírására, a Gyomaendrőd
belterületi 836 hrsz. számú, természetben 5500 Gyomaendrőd Kőrösi
Csoma Sándor utca 1. szám alatti építési telken megvalósuló 28 db új
bölcsődei férőhellyel kialakításra kerülő új bölcsőde építése érdekében. Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a
pályázat megvalósításához szükséges 10 392 880 Ft önerőt a 2019.
évi költségvetési rendelet 8-as mellékletének felhalmozási céltartalékok sorok között szereplő 90. Bölcsőde fejlesztés önerő sora terhére
biztosítja.
Gyomaendrőd Város Önkormányzata a beruházás előre nem látható okokból, illetve áremelkedés miatti költségek emelkedése
esetén is vállalja a beruházás megvalósítását.
Határidő: 2019. 04. 11.
Felelős: Toldi Balázs polgármester
3. Napirendi pont
Bejelentések
Lehóczkiné Timár Irén alpolgármester jelezte, hogy az Öregszőlői útfejlesztések
helyszíni bejárása során felmerült néhány javítási, helyreállítási munka, amit az átadás
előtt el kellene végezni. Ilyen a tönkrement áteresz az Álmosdomb utcánál, az utca
végeken a fordulók nem készültek el, ugyanakkor a padkázások sem készültek el.
Elmondta még, hogy a Rózsahelyi Ház melletti területre, mely jelenleg a Szociális
Szövetkezet tulajdona, művelési ág változást kellene igényelni, hogy a területet be
lehessen fásítani a Paprikáskrumpli főző verseny helyszínének bővítése céljából.
Az Öregszőlői buszmegállóból valaki eltulajdonította a kukát, kérte, hogy azt pótolják.
Egy Öregszőlői lakosú közfoglalkoztatott személyt egy héten egyszer oda kellene irányítani, hogy a buszmegálló és annak környékét rendben tartsa.
A Gulyás előtti terület eléggé elhanyagolt, gazos, nem jó látványt mutat a Szarvas
felől érkezőknek. Célszerű lenne bevirágosítani.
Toldi Balázs polgármester reagálva elmondta, az Álmosdomb utcai átereszt a kivitelező ki fogja cserélni a nyár folyamán. A fordulók nem voltak betervezve, csak a meglévő utak felújítása volt a projekt részeként megjelölve.
A művelési ág változás igényről nincs tudomása.
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A buszmegálló és környékének tisztántartása a közmunkaprogram keretében folyamatosan történik. A kuka pótlásáról intézkedni fognak. A virágosítást a közfoglalkoztatás mezőgazdasági program keretében nevelt virágokkal meg lehet oldani.
További bejelentés nem lévén megköszönte a jelenlétet és a soron kívüli ülést bezárta.

K. m. f.

Toldi Balázs
polgármester

Pap-Szabó Katalin
jegyző

Nagyné Perjési Anikó
hitelesítő

Béres János
hitelesítő
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