GYOMAENDRŐD VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
5500 GYOMAENDRŐD, SELYEM ÚT 124.
13/2019.

JEGYZŐKÖNYV
Készült Gyomaendrőd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2019. június 6-i soron kívüli üléséről, a Városháza üléstermében.
Megjelent
képviselők:

Toldi Balázs polgármester, Lehóczkiné Timár Irén alpolgármester,
Béres János, Farkas Zoltánné, Poharelec László, Vasas György Péter, Véháné Szedlák Ildikó képviselő

Tanácskozási
joggal jelen van:

Pap-Szabó Katalin jegyző, Megyeri László aljegyző

Meghívottak:

Szilágyiné Bácsi Gabriella osztályvezető valamennyi napirendhez
a jegyzőkönyvhöz csatolt jelenléti ív szerint

Jegyzőkönyv
vezető:

Jakucs Mária

Ülés időtartama:

14:00-14:17

Toldi Balázs polgármester köszöntötte a soros kívüli ülésén megjelent képviselőket.
Köszöntötte jegyzőnőt, aljegyző urat, osztályvezető asszonyt.
Megállapította, hogy az ülés határozatképes, a 12 fős testületből jelen van 7 fő.
Jelezte távollétét Ágostonné Farkas Mária, Betkó József, Gózan Sándor, Nagyné
Perjési Anikó, Papp István képviselő.
Jegyzőkönyv hitelesítőknek javasolta Farkas Zoltánné és Vasas György Péter képviselőket kijelölni.
Felkérte a képviselőket szavazzanak a javaslatról.
A szavazás előtt megállapította, hogy a szavazásban részt vevő képviselők száma 7 fő.
A képviselő-testület egyhangú, 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
233/2019. (VI. 06.) Gye. Kt. határozata
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Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete jegyzőkönyv hitelesítőnek kijelöli Farkas Zoltánné és Vasas György Péter
képviselőket.
Határidő: azonnal
Toldi Balázs polgármester ismertette az ülés napirendjét. A mai soron kívüli ülésen
egy napirendet tárgyal a képviselő-testület, második a bejelentések.
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 7 fő.
A képviselő-testület egyhangú, 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
234/2019. (VI. 06.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az ülés
napirendjét az alábbiak szerint határozza meg:
1. Költségnövekmény igénylés pályázatokhoz
2. Bejelentések
Határidő: azonnal
1.Napirendi pont
Költségnövekmény igénylés pályázatokhoz
Írásos előterjesztés csatolva Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 52. § (1) bekezdés f) pontja alapján
Toldi Balázs polgármester az alábbiakban ismertette az előterjesztést.
Mint ismeretes a képviselő-testület több alkalommal is biztosított többletforrást TOP
– os pályázatokhoz. Ugyanakkor döntött arról, hogy ezekhez a többletforrás igényt be
kell nyújtani.
Az elmúlt időszakban történt egyeztetések során megvizsgálták a lehetőségét, hogy
az eddig biztosított többletforrásokra az igényt milyen formában lehet benyújtani.
A többletforrások mértéke megoszlik az adott projekthez képest. Van olyan, amelyik
15 % és 30 % alatt van, és van, amelyik 30 % -ot is meghaladja. A 30 % felett benyújtott többlet igényeket az irányító hatóság elutasítja, nem fogja jóváhagyni. Ez az óvodai szolgáltatás minőségének fejlesztése tárgyú projektünket érinti. Ez esetben 15 %
támogatási igény benyújtása javasolt. A többi, az előterjesztésben felsorolt projektek
esetében 15 és 30 % közötti a többletforrás igényünk. Amennyiben 15 % nagyobb
mértékben nyújtjuk be az igényt, akkor igazságügyi szakértő kirendelésére kerül sor,
aki megvizsgálja, hogy jogos-e az igény és az önkormányzat meg tett-e mindent a
563. oldal

költségnövekmény minimalizálása érdekében. A Gyomaendrődi Kis Bálint Általános
Iskola Fő úti telephelyének komplex energetikai korszerűsítése tárgyú projekt az, ahol
a 15 % nem haladja meg a többletforrás igény.
Összességében a javaslata az, hogy mindegyik projekt esetében 15 % többletforrás
igényt nyújtsanak be, mert egyrészt hamarabb forráshoz juthatunk, másrészt ennek
egyszerűsített az eljárás rendje- a Békés Megyei Önkormányzat javaslatára fog dönteni az irányító hatóság.
Tájékoztatásul elmondta, hogy a TOP –os pályázatokon 1.520.000 millió Ft támogatási
összeget nyert önkormányzatunk.
Poharelec László képviselő megkérdezte az igazságügyi szakértő kirendelése menynyire hosszabbítaná meg az eljárást. A közlekedésbiztonsági kerékpárút építése tárgyú projekt esetében a 15 % többletforrás igény hány millió Ft-ot jelentene, ha ott
megpróbálnák a 30 %-ot.
Az endrődi kerékpár út építése még igényelne kb. 10 millió Ft körüli összeget, - villanyoszlop kiváltás, stb., amit mindenképpen biztosítania kellene a képviselőtestületnek, hogy ezek a munkálatok még most a kerékpár út építéssel együtt elkészüljenek.
Toldi Balázs polgármester válaszolva elmondta, 108 millió Ft támogatást nyertünk az
említett projektre, melyet ki kellett egészíteni 30,1 millió Ft-al. 16.188 millió Ft lenne a
15 % korlát és közel 14 millió Ft lenne az, amire nem nyújtanának be igényt.
Elmondta, hogy a Belvíz IX. ütem projektről 2017-ben döntöttek, 10 % körül volt a
plusz önerő igény, amit egyszerűsített eljárásban közel egy év alatt hagyott jóvá az
irányító hatóság. Az igazságügyi szakértő kirendelése esetén ettől lényegesen hoszszabb eljárási idővel lehet számolni. Ez azonban csak egy lehetőség, amit vagy jóváhagynak, vagy nem. Ezért is tartaná egyszerűbbnek, gyorsabbnak és támogathatóbbnak a 15 % többletforrás igényt, mert a támogató hatóság az önkormányzat tehervállalását is láthatja mögötte.
Egyéb hozzászólás hiányában felkérte a képviselőket a döntések meghozatalára. Valamennyi felsorolt projekt költségnövekmény igényléséről külön-külön kell dönteni.
Elsőként a Belvízrendezés Gyomaendrődön a Kodály Zoltán– Hídfő utca között című
projekt költségnövekmény igénylésével kapcsolatos 1. döntési javaslatot tette fel szavazásra.
A szavazás előtt megállapította, hogy a szavazásban részt vevő képviselők száma 7 fő.
A képviselő-testület egyhangú, 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
235/2019. (VI. 06.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy
dönt, hogy költségnövekmény igénylést nyújt be a TOP-2.1.3-16-BS12017-00003 azonosító számú Belvízrendezés Gyomaendrődön a Ko564. oldal

dály Zoltán– Hídfő utca között című pályázathoz biztosított többletforrásra a támogatás arányában számított 15 %-os mértékig.
Felhatalmazza Toldi Balázs polgármestert a szükséges jognyilatkozatok és intézkedések megtételére.
Határidő: értelem szerint
Felelős: Toldi Balázs polgármester
Toldi Balázs polgármester a 2. döntési javaslatot tette fel szavazásra, melyben a kerékpárút építés projekthez kapcsolódó 15 % többletforrás igényléséről döntenek.
A szavazás előtt megállapította, hogy a szavazásban részt vevő képviselők száma 7 fő.
A képviselő-testület egyhangú, 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
236/2019. (VI. 06.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy
dönt, hogy költségnövekmény igénylést nyújt be a TOP-3.1.1.-16BS1-2017-00003 azonosító számú Közlekedésbiztonsági kerékpárút
építése Gyomaendrődön, a Kodály Zoltán utca és a Hídfő utca között,
valamint kerékpáros nyomvonal kialakítása a Selyem úton című pályázathoz biztosított többletforrásra a támogatás arányában számított
15 %-os mértékig.
Felhatalmazza Toldi Balázs polgármestert a szükséges jognyilatkozatok és intézkedések megtételére.
Határidő: értelem szerint
Felelős: Toldi Balázs polgármester
Toldi Balázs polgármester a Piackorszerűsítés Gyomaendrődön című projektre a 15
% többletköltség igénylésről szóló 3. döntési javaslatot tette fel szavazásra.
A szavazás előtt megállapította, hogy a szavazásban részt vevő képviselők száma 7 fő.
A képviselő-testület egyhangú, 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
237/2019. (VI. 06.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy
dönt, hogy költségnövekmény igénylést nyújt be a TOP-1.1.3-16-BS12017-00005 azonosító számú Piackorszerűsítés Gyomaendrődön - a
helyi gazdaságfejlesztési megoldás című pályázathoz biztosított
többletforrásra a támogatás arányában számított 15 %-os mértékig.
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Felhatalmazza Toldi Balázs polgármestert a szükséges jognyilatkozatok és intézkedések megtételére.
Határidő: értelem szerint
Felelős: Toldi Balázs polgármester
Toldi Balázs polgármester a 4. döntési javaslatot tette fel szavazásra. Az óvodai szolgáltatás minőségének fejlesztése tárgyú projektre a 15 % többlettámogatási igény
benyújtásáról.
A szavazás előtt megállapította, hogy a szavazásban részt vevő képviselők száma 7 fő.
A képviselő-testület egyhangú, 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
238/2019. (VI. 06.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy
dönt, hogy költségnövekmény igénylést nyújt be a TOP-1.4.1-16-BS12017-00007 azonosító számú Az óvodai szolgáltatás minőségének
fejlesztése a Gyomaendrőd – Csárdaszállás - Hunya Kistérségi Óvoda
Csemetekert Óvoda feladatellátási helyén című pályázathoz biztosított többletforrásra a támogatás arányában számított 15 %-os mértékig.
Felhatalmazza Toldi Balázs polgármestert a szükséges jognyilatkozatok és intézkedések megtételére.
Határidő: értelem szerint
Felelős: Toldi Balázs polgármester
Toldi Balázs polgármester végezetül a Gyomaendrődi Kis Bálint Általános Iskola Fő
úti telephelyének komplex energetikai korszerűsítése című pályázathoz a 15 % többletforrás igény benyújtásáról szóló 5. döntési javaslatot tette fel szavazásra.
A szavazás előtt megállapította, hogy a szavazásban részt vevő képviselők száma 7 fő.
A képviselő-testület egyhangú, 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
239/2019. (VI. 06.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy
dönt, hogy költségnövekmény igénylést nyújt be a TOP-3.2.1-16-BS12017-00013 azonosító számú A Gyomaendrődi Kis Bálint Általános Iskola Fő úti telephelyének komplex energetikai korszerűsítése című
pályázathoz biztosított többletforrásra a támogatás arányában számított 15 %-os mértékig.
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Felhatalmazza Toldi Balázs polgármestert a szükséges jognyilatkozatok és intézkedések megtételére.
Határidő: értelem szerint
Felelős: Toldi Balázs polgármester
2.Napirendi pont
Bejelentések
Lehóczkiné Timár Irén alpolgármester megemlítette a Napkeleti út 12. sz. alatti önkormányzati tulajdonú ingatlant, ahol évek óta nem volt a fű levágva, az utcán, a járdán nem lehet közlekedni, mert akkora a gaz.
Kérte, hogy kerüljön kigyűjtésre az önkormányzati tulajdonú üresen álló ingatlanok,
telkek listája, és mérjék fel, hogy hol lenne szükséges legalább az utcafrontot rendbe
tartani, kaszálni. A magántulajdonú ingatlanok tulajdonosainak kiküldjük a felszólítást,
hogy tegyenek eleget ezen kötelezettségüknek, közben az önkormányzat meg ilyen
példával jár elő. Ami a lakosságnak kötelező, az kötelező nekünk is.
Toldi Balázs polgármester reagálva hangsúlyozta, a Városüzemeltetési osztály megkezdte ezen ingatlanok kigyűjtését, árverés keretében folyamatosan meg kell próbálni
értékesíteni őket. Hátha valaki lát fantáziát ezekben az üresen álló, kihasználatlan telkekben.
A tervek szerint az erről szóló előterjesztés a júniusi képviselő-testületi ülésre kerül
beterjesztésre.
Egyéb bejelentés, hozzászólás nem volt, megköszönte a jelenlétet és az ülést bezárta.

K. m. f.

Toldi Balázs
polgármester

Pap-Szabó Katalin
jegyző

Farkas Zoltánné
hitelesítő

Vasas György Péter
hitelesítő
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