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JEGYZŐKÖNYV
Készült:

Gádoros Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012.
október 25-én 1400 órától megtartott rendkívüli üléséről

Az ülés helye:

Polgármesteri Hivatal Tanácskozó Terme

Jelen vannak:

Dr. Prozlik László polgármester,
Bencsik Sándorné, Fábri István, Kozmer Imre, Maronka Lajos és
Papp János települési képviselők

Jelen volt tanácskozási
joggal meghívva:
Varga József jegyző
Dr. Prozlik László tisztelettel köszönti a rendkívüli testületi ülésen megjelenteket.
Megállapítja, hogy a Képviselő-testület határozatképes, mert 6 fő jelen van. Jegyzőkönyvhitelesítőnek Bencsik Sándorné és Kozmer Imre települési képviselőket javasolja, akiknek a
személyét a testület egyhangúlag elfogadja. Jegyzőkönyvvezetőnek Bálint Krisztinát
javasolja, mellyel a testület egyhangúlag egyetért. Megkérdezi, ki ért egyet a meghívóban
szereplő napirendi pontok megtárgyalásával? A meghívóban szereplő napirendi pontok
említett sorrendben történő megtárgyalásával a Képviselő-testület – 6 igen szavazattal –
egyhangúlag egyetért.
1.) Járási hivatalok létrejöttével kapcsolatos megállapodás
Dr. Prozlik László elmondja, két alkalommal volt a járási hivatalok létrejöttével kapcsolatos
tájékoztató a megyei kormányhivatal helyettes vezetőjével és a jogi osztály vezetőjével
Békéscsabán és Orosházán. Az első megbeszélés kicsengése kérés jellegű volt. Akkor
elhangzott, hogy 58 fővel fog működni az orosházi járás, mínusz két fő, aki a vezető és a
helyettese. Ez azt jelentette volna, hogy a járáshoz tartozó 10 településből kell 56 főt
felajánlani. A felajánlás kérésként hangzott el. A 10 település így is vette ezt. A felajánlásban
egyik település vezetője sem járt az élet. Olyan szakembereket, akik ténylegesen dolgoznak,
és benne vannak a szakmában, azt nehéz felajánlani. Addig vártak, míg többet nem tudnak a
járásokról. Pontosan még a mai napig sincsenek meg a konkrétumok a feladatellátást illetően.
Gádoros esetében két fő lett felajánlva, az egyik fő szakmai, a másik fő funkcionális. A
funkcionális emberekből volt a túljelentkezés. Mindenki a szakmai oldalt meg akarta hagyni.
A funkcionális jelentkezőt nem fogadták el. A szakmai jelentkezőt elfogadták. Amikor az
orosházi megbeszélés volt, a kormányhivatal is körmönfont módon a kérdést presszionálva,
utasításszerűen kérték, gondolják meg, hogy kiket ajánlanak fel, mert hatósági határozattal a
kormányhivatal vezetője fogja kijelölni a személyeket, és az eszközöket, akiket, amiket
elvisznek. A járás technikai felszerelések beszerzésére nem fog forrást kapni. Ez eléggé
felháborító, jogilag sem állja meg teljes mértékben a helyét. Többeknek meggyőződése az,
hogy igaz, hogy az önkormányzat állami feladatot lát el, a vagyon nem állami vagyon, az
ottani közösség vagyona, önkormányzati vagyon. Önkormányzati vagyont egy tollvonással az
állami vagyonba átkonvertálni nem ildomos, és nem szerencsés. Ami fog hiányozni technikai
berendezés, azt meg kell vásárolni. Ez plusz kiadást jelent az önkormányzat számára. Eddig
törekedett az önkormányzat arra, hogy minél magasabb színvonalon lássa el a feladatát.
Ebben most csonkítás lesz. Egy hét alatt a kormányhivatal a megyében az összes hivatalt
leellenőrizte. Személyi anyagot nézték át, és ebből tiszta képet nyertek arról, hogy kinek
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milyen végzettsége van, milyen képesítése, mennyi a fizetése. Felmérték az informatikai
eszközöket. A két megbeszélés után két főt ajánlottak fel, egyet elfogadtak. Nem volt meg a
szakmai létszám, feltöltötték azt. Település lélekszám arányosan osztották szét a létszámot.
Gádoros vonatkozásában négy fővel csökkent a hivatal létszáma papíron. Egyet ajánlottak fel,
1 fő + 3 fő álláshelyet kellett felajánlani. A költségvetésben ezt meg fogják érezni. A
finanszírozást fogja ez érinteni. Négy informatikai berendezést kell felajánlani, többek között
a szoftvereket is. Megint a zsebbe kell nyúlni az önkormányzatnak, hogy a járás működőképes
legyen. Egy 15 m2-es irodát jelöltek ki, amit a járási hivatal bérelni fog. Orosházán lesz a
járási központ a régi kereskedelmi bank helyén. Orosházától északra és délre egy-egy járási
kirendeltség lesz, Nagyszénáson és Tótkomlóson. A többi 7 településen iroda lesz, és oda
ügysegédek fognak kijárni. Nem tudja, milyen időközönként. Véleménye szerint ők nem
ügysegédek, hanem ügypostások lesznek. Felveszik az ügyiratokat, beviszi a járáshoz, és
onnan kipostázza. Annyit kíván még elmondani, hogy az eredetileg megadott 4 számítógépből
2 db helyett az új melléklet szerint 2 másikat ajánl fel, így maradhatnak a programok a
gépeken.
Ez mutatja, hogy ez az egész abszolút nem átgondolt. Más országokban minimum 3-5 év alatt
zajlott le ilyen önkormányzati, intézményi átalakítás.
Kozmer Imre elmondja, a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság tárgyalásra alkalmasnak találta az
előterjesztést.
Dr. Prozlik László arra kéri a testületet, hogy a kiküldött megállapodást az új 8.1 és 8.2
melléklettel fogadja el. Megkérdezi, ki ért ezzel egyet?
A Képviselő-testület – 5 igen szavazattal, 1 tartózkodással, ellenszavazat és tartózkodás
nélkül – az alábbi határozatot hozta:
116/2012. (X. 25.) KT. számú határozat:
Gádoros Nagyközség Önkormányzatának
Képviselő-testülete egyetért a létrejövő járási
hivatallal kapcsolatos megállapodással, de
javasolja, hogy a technikai eszközök átadására
vonatkozóan az a polgármester által
javasoltaknak megfelelően kerüljön aláírásra a
mellékletként csatolt táblázat szerint.
2.) Bejelentések
-

Gondozási Központ Szervezeti és Működési Szabályzata

Dr. Prozlik László átadja a szót Bencsik Sándornénak.
Bencsik Sándorné elmondja, március végére kellett az adatokat feltölteni. Elektronikusan kell
naponta jelenteni az NRSZH felé. Június óta a rendszer élesben megy, elektronikus úton
jelentenek. Az SzMSz-be bele kellett építeni ezt a fajta tevékenységet. Most ez bele lett véve,
egységes szerkezetbe lett a Képviselő-testület elé terjesztve.
Dr. Prozlik László kérdés hiányában felteszi szavazásra, ki ért egyet az előterjesztésben
szereplő határozati javaslat elfogadásával?

159.

A Képviselő-testület – 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi
határozatot hozta:
117/2012. (X. 25.) KT. számú határozat:
A Képviselő-testület a Gondozási Központ
Családsegítő és Védőnői Szolgálat Szervezeti
és Működési Szabályzatát e határozat
mellékleteként elfogadja. Egyidejűleg a
172/2009. (IX. 15.) KT. számú határozattal
elfogadott
Szervezeti
és
Működési
Szabályzatát hatályon kívül helyezi.
-

Házi segítségnyújtás és szociális étkeztetés házirendje

Bencsik Sándorné elmondja, házi segítségnyújtás és szociális étkeztetés esetében is kérnek
házirendet.
Dr. Prozlik László kérdés és hozzászólás hiányában felteszi szavazásra, ki ért egyet az
előterjesztésben szereplő határozati javaslat elfogadásával?
A Képviselő-testület – 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi
határozatot hozta:
118/2012. (X. 25.) KT. számú határozat:
A Képviselő-testület a Gondozási Központ
Családsegítő és Védőnői Szolgálat házi
segítségnyújtás
és
szociális
étkeztetés
házirendjét
e
határozat
mellékleteként
elfogadja.
-

Tűzifaigénylés

Dr. Prozlik László ezt követően bejelentésében elmondja, Kállai András Államtitkár Úr
levéllel kereste meg az önkormányzatot a tavalyihoz hasonló tűzifaakcióval kapcsolatosan.
Felmérést kérnek, 26-én 12 óráig kell válaszolni, hogy igényelnek-e tűzifát szervezett
formában vagy sem. Maximum 2 m3/fő mennyiséget határoztak meg. Ez a lakásfenntartási
támogatás esetében előírt mennyiség. Vállalnia kell a meghatározott bekerülési részt és a
szállítási költséget az önkormányzatnak. Az viszont nincs meg, hogy mekkora részt kell az
önkormányzatnak vállalni. Tavaly majdnem drágábban hozták el a fát, mint amennyiért meg
tudták volna venni. Javasolja, hogy végezzenek felmérést, és a tavalyi mértékben vállalják, de
ha anyagilag nem lesz kedvező, akkor nem veszik igénybe, a költségek ugyanis még nem
ismertek, így érdemben dönteni nem lehet.
-

Kölcsönszerződések

Dr. Prozik László elmondja, az elmúlt testületi ülésen elfogadták az önkormányzat és az EuroAszfalt közötti kölcsönszerződést, mely azt a célt szolgálta, hogy a fővállalkozó minél
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hamarabb a pénzéhez jusson, ehhez kölcsönt adott az önkormányzat részére, így az
önkormányzat megkapta a BM önerő alapból a pénzt, melyből visszafizette a fővállalkozó
által nyújtott kölcsönt.
Ugyanúgy kölcsönt nyújtott az önkormányzat részére az ECOELIN Kft. 7,8 millió forint
nagyságrendben. Az újabb 103 millió forintos számla benyújtására 2,6 millió forint kölcsönt
nyújtott ismét az Euro-Aszfalt azért, hogy minél hamarabb megtörténjen a kifizetés. Pénteken
érkezett meg a 2,6 millió forint, hétfőn tovább is lett utalva az önerő alapba. Ma volt
Budapesten aláírni a módosított VM szerződést. Abban nem szerepelt az előleg lehívása. A
36,5 millió forint időarányos lehívását a héten elindítják. Azért születtek ezek a szerződések,
hogy a pénzükhöz jussanak az alvállalkozók. A fővállalkozó még nem kapta meg a pénzét,
talán a jövő héten kapja meg a minisztériumból.
Kozmer Imre elmondja, a pénzügyi bizottság támogatja utólagosan a két kölcsönszerződés
aláírását.
Dr. Prozlik László kérdés hiányában felteszi szavazásra, ki ért egyet az önkormányzat és az
Ecoeline Enviroment Kft. között kötött 7.800.000 forintos kölcsönszerződés jóváhagyásával?
A Képviselő-testület – 5 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül – az alábbi
határozatot hozta:
119/2012. (X. 25.) KT. számú határozat:
A Képviselő-testület az önkormányzat és az
Ecoeline Enviroment Kft. (7121 Szálka,
Kossuth u.71/b.) között kötött 7.800.000 forint
kölcsönadásáról szóló, a határozat mellékletét
képező kölcsönszerződést jóváhagyja.
Dr. Prozlik László kérdés hiányában felteszi szavazásra, ki ért egyet az önkormányzat és az
EuroAszflat Építő és Szolgáltató Kft. között kötött 2.606.630 forintos kölcsönszerződés
jóváhagyásával?
A Képviselő-testület – 5 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül – az alábbi
határozatot hozta:
120/2012. (X. 25.) KT. számú határozat:
A Képviselő-testület az önkormányzat és az
EuroAszflat Építő és Szolgáltató Kft. (2225
Üllő, Zsaróka-hegy 053/30 hrsz.) között kötött
2.606.630 forint kölcsönadásáról szóló, a
határozat mellékletét képező kölcsönszerződést
jóváhagyja.
Ezek után Dr. Prozlik László elmondja, ma délelőtt személyesen ment el a minisztériumba,
hogy a szerződés módosítása mihamarabb alá legyen írva, hogy az önerő alapot le lehessen
hívni. Azt ígérték, hogy a héten utalni fogják az összeget, ami a következő héten meg fog
érkezni. Ebből fogják a kölcsönt visszafizetni.
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Dr. Prozlik László a továbbiakban elmondja, az eddig önkormányzati beruházásoknál az
önerő biztosítása mindenütt elég nagy nehézségeket okozott, főleg az utóbbi egy évben. Az
önkormányzatok szinte nem kaptak hiteleket, ha kaptak, akkor olyan feltételekkel, ami már
nem ügyfélbarát. A bankoknak elég kemény feltételei vannak. Diktátummal élnek. Ezt látva
már a nyáron több helyről jelezték képviselőkön keresztül a Kormány felé, hogy megoldást
kellene erre találni. Az első lépés abban nyilvánul meg, hogy a magyar bankba az állam
finanszíroz, részvényes akar lenni, és többségi tulajdonos révén a finanszírozás a kis- és
középvállalkozásoknak könnyebb lesz. Látva, hogy az 50 %-os önerő alapon kívül sincs az
önkormányzatoknak lehetősége, ezért újabb pályázatot írt ki a meglévő önerő biztosítására.
Visszatérítendő és vissza nem térítendő támogatást jelent ez. A nagyságát nem tudja
megmondani. Nagyon sok önkormányzat vissza nem térítendőt kért. Kéri a testületet, segítse,
és támogassa, hogy a meglévő önerő alapba holnapi napon pályázatot nyújtsanak be.
Egyszerű a benyújtás. Elektronikus alapon történik. Az elbírálás folyamatos. Eddig négy
pályázatot futott be. Kéthetente van elbírálás. Reméli, hogy két hét múlva Gádoros is
elbírálásra kerül.
Szomorúan tapasztalta, hogy az utóbbi időben a községben rendezett állami és nemzeti
ünnepeken nagyon siralmas a részvétel. Október 23-a alkalmából 7 ünnepségen vett részt, a
hét település közült Gádoros ünnepsége volt a legkevésbé látogatott. Egyrészt tudja, hogy
nem lehet kapacitálni embereket, viszont az intézményvezetőket az ünnepségek előtt 2-3
héttel felkéri, hogy szíveskedjenek példát mutatni az ott dolgozók. Ha már innen kapják a
fizetésüket. Elvárhatják, hogy többen jelenjenek meg a községi ünnepeken. Az iskolára nagy
ráhatás nincs, csak kérni lehet. Szeretné kérni az iskola vezetését, hogy próbálják meg azt
megszervezni, hogy az iskolai ünnep és a községi ünnep egy alkalommal legyen. Ez
látogatottság szempontjából is előnyös.
Tájékoztatja a testületet, hogy október 27-én szombaton déli 12 órakor ingyenes ételosztás
lesz az iskola utcai parkolóban az önkormányzat szervezésében a
Tiszta Szívvel
Alapítványon keresztül Illyés Gábor vezetésével. 1700 tájékoztatót dobtak be a postaládákba.
Szeretné, ha elmennének az emberek.
November 7-én szerdán 16 órakor a közösségi házban lakossági fórumot tartanak a
szennyvízberuházással kapcsolatban. 1500 szórólap ment ki. Az erről szóló plakátok is ki
lettek helyezve. A szennyvízberuházásnak lassan vége, párszáz méter van hátra. Eddig
hiányosságok nem merültek fel. Tereprendezéssel egy-két helyen probléma volt, ígérték, hogy
kijavítják. Tervek szerint e hónap végén vagy jövőhónap végén fognak végezni a
csatornázással. A szennyvíztelep munkálatai csúszva vannak kicsit, de meglesz decemberre.
Dr. Prozlik László további bejelenteni való hiányában megköszöni a részvételt, és az ülést
bezárja.
K. m. f.
Dr. Prozlik László
polgármester

Varga József
jegyző
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Bencsik Sándorné
települési képviselő

Kozmer Imre
települési képviselő

