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JEGYZŐKÖNYV
Készült:

Gádoros Nagyközségi Önkormányzat Képviselőt-testületének 2017.
január 17-én 14 órától megtartott rendes üléséről

Az ülés helye:

Polgármesteri Hivatal Tanácskozó Terme

Jelen vannak:

Maronka Lajos polgármester, Dr. Kishonti András alpolgármester,
Palai József, Varga Zsolt és Fábri István települési képviselők

Jelen volt tanácskozási
joggal meghívva:
Dr. Kovács Edina jegyző
Tóth Tibor igazgatási csoportvezető
Farkas László PROGÁDOR Kft. ügyvezetője
Maronka Lajos polgármester:
Tisztelettel köszönti az év első ülésén megjelenteket. Minden képviselőtársának, jegyzőnőnek
kíván Istentől megáldott sikerekben gazdag boldog új esztendőt. Jó munkát és jó egészséget.
Bencsik Sándorné képviselő-asszony jelezte távolmaradását, betegség miatt.
Egy sajnálatos, nagyon szomorú esemény miatt Cseresnyés Károlyné sincs jelen.
Együttérzésüket fejezi ki részére, és mindenben segítenek, amiben ilyenkor tudnak.
Megállapítja, a képviselő-testület határozatképes, az ülést megnyitja.
Jegyzőkönyv-hitelesítőnek Dr. Kishonti András alpolgármestert és Palai József települési
képviselőt javasolja.
A döntéshozatalban résztvevők száma: 5 fő.
Gádoros Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül az ülésről készített jegyzőkönyv hitelesítésére Dr. Kishonti András
alpolgármestert és Palai József települési képviselőt jelölte ki.
Jegyzőkönyvvezetőnek Németh Lászlónét javasolja.
A döntéshozatalban résztvevők száma: 5 fő.
Gádoros Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül az ülésről készített jegyzőkönyv vezetésére Németh Lászlónét jelölte ki.
Maronka Lajos polgármester:
Szavazásra bocsátotta a napirendi tárgysorozatot.
A döntéshozatalban résztvevők szám: 5 fő
Gádoros Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete ülésének napirendjét 5 igen
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbiak szerint fogadta el:
Nyilvános ülés keretében:
1.) Jelentés a határozatok végrehajtásáról
Előadó: Maronka Lajos polgármester

2.
2.) 2017. évi községi ünnepekre javaslat
Előadó: Maronka Lajos polgármester
3.) Tájékoztató a polgármester 2016. évi szabadságának felhasználásáról
Előadó: Dr. Kovács Edina jegyző
4.) A polgármester díjazásának és költségtérítésének, valamint az
alpolgármester díjazásának módosítása
Előadó: Dr. Kovács Edina jegyző
5.) Gádoros Nagyközség Roma Nemzetiségi Önkormányzattal kötött
együttműködési megállapodás felülvizsgálata
Elóadó: Maronka Lajos polgármester
6.) PROGÁDOR Nonprofit Kft. Alapító Okiratának módosítása
Elóadó: Maronka Lajos polgármester
7.) Bejelentések
1.) Jelentés a határozatok végrehajtásáról
Maronka Lajos polgármester:
Hozzászólás hiányában, szavazásra bocsátotta az előterjesztés elfogadását.
A döntéshozatalban résztvevők szám: 5 fő
Gádoros Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:
1/2017. (I. 17.) KT. határozat:

Gádoros Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete dönt arról, hogy a lejárt határidejű
határozatok végrehajtásáról szóló tájékoztatót elfogadja.
2.) 2017. évi községi ünnepekre javaslat
Maronka Lajos polgármester:
Megadja a szót a véleményekre, hozzászólásokra.
Varga Zsolt képviselő:
Elmondja, kapott egy jó ötletet, hogy a Hétvezér parkban ki lehetne alakítani tető alatt egy
kemencét. A brigáddal is meg lehetne oldani. Ez jó lenne. A Képviselő-testület támogatná-e
az ötletet? Kis kemencét, 1-2 paddal, az önkormányzat rendezvényein lehetne használni.
Maronka Lajos polgármester:
Válaszában elmondja, hogy a Tájháznál már felmerült egy ilyen elképzelés. Az udvaron
szerették volna felállítani a kemencét, és azt ki lehetett volna adni egy kisebb szülinapi bulira
is. Terveztek még beépített grillsütőt és bográcsost is. A Hétvezér parkban nagyobb helyen
lenne, kinti bútorokkal, nagyobb rendezvényeken is lehetne használni. A Képviselőtestületnek támogatásra javasolja a kemenceépítés ötletét.

3.
Dr. Kovács Edina jegyző:
Kérdezi, milyen összegben gondolkoznak?
Varga Zsolt képviselő:
Elmondja, fel kell mérni, jelenleg ez csak egy ötlet. Akár társadalmi munkában is el lehet
készíteni.
Dr. Kishonti András alpolgármester:
Ő is jó ötletnek tartja, de szerinte zárt térben biztonságosabb lenne egy kemence.
Van egy napirendi pont a Bejelentések között, ahol egy állampolgár kéri, hogy a Falunapi
programok közé vegyünk fel egy rendezvényt. Jó lenne most megtárgyalni, mert akkorra már
okafogyottá válik.
Palai József képviselő:
Először elmondja, hogy az a rendezvény, amit mondani fog az nem a 2017-es évet érinti, csak
szeretné ha a Képviselő-testület elgondolkodna a Disznótoros nap megrendezésén. Ebben az
évben nem akarja, de jövőre már lehetne. Ez egy több mint 10 éves, jó hírű rendezvény volt
Gádoros számára.
Elmondja látta Rácz József levelét. Ha kap egy javaslatot neki számít, hogy ki mondja, és,
hogy hiteles ember-e. Nem szeretne ezzel a levéllel foglalkozni, nem reagál rá.
Abban van igaza a levélírónak, hogy szerények a település rendezvényei.
Fábri István képviselő:
Elmondja, az előterjesztésben lévő ünnepeken elgondolkodott. A Nemzeti ünnepen, ha az
iskolások is ott lesznek, akkor körülbelül 25-en lesznek jelen. Tapasztalatai alapján mondja. A
Hősök napján is volt 4-5 fő. Tudnak-e tenni valamit ez ügyben. Az ünnepeket sokkal
látogatottabbá kellene tenni. Nem tudja, hogyan kellene az emberek érdeklődését felkelteni.
Tavaly volt egy sikeres rendezvény az Üveges Katika-féle labdarúgó torna, - ez most itt nem
szerepel - eléggé látogatott is volt. A szervezés a Katikáé volt. Az interneten kapcsolatban van
vele, és rákérdezett tőle, mi az elképzelése. Azt mondta, hogy a szponzoroktól nem kapta meg
a támogatást. Nem az önkormányzatra gondol, mert az megadta, amit ígért. Sajnos saját
zsebből kellett neki állnia a rendezvényt.
Rácz József levelével kapcsolatban elmondja, nem ért vele mindenben egyet. A Gádorosról
elszármazottaknak volt hagyománya, a Művelődési Ház vezetésével történt. Igénylik a
Gádorosról elkerültek, még most is jó szívvel gondolnak Gádorosra. Kellene egy próbát tenni,
hogy igény van-e rá. Régen akik itt voltak köszönettel vették. Nem biztos, hogy kell ezért egy
Pünkösdölés. A Gádorosról elszármazottak találkozóját fontosabbnak tartja a Disznótoros
napnál.
Palai József képviselő:
Elmondja, szerinte az Üveges Katika egy kicsit naív volt a labdarúgó torna szponzorokkal
kapcsolatban. A civil szervezetek, ha rendeznek rendezvényt előre beszedik a pénzt, és abból
gazdálkodnak. Egyébként jó rendezvény volt.
A Gádorosról elszármazottakat meg lehet hívni a Falunap keretében, - ez kapcsolatépítés is
egyben - de erre egy külön rendezvény ne legyen.
Dr. Kishonti András alpolgármester:
Az emberek az ünnepségekkel kapcsolatban érdektelenek Gádoroson.

4.
A rendezvény a Gádorosról elszármazottaknál amikor létrejött először – 1989-1990 körül sokan voltak, de az utána következő években csökkent a létszámuk. Az ötletet jónak tartja. Ha
van rá igény, meg kell rendezni.
Az érdektelenség még jobban látszik a Búcsúnál. Régen hatalmas Búcsúk voltak, a környező
településekről is sokan jöttek. Azonban a Falunaphoz nagyon közel van. A Falunappal jó
lenne együtt tartani a Búcsút, ezt javasolja. Az egyházat meg kell róla kérdezni. Ugyanis ez
egy Mária napi Búcsú.
A Disznótoros napot támogatja. Azt kellene tudni, hogy van-e együttműködés vagy nincs. A
Hagyományőrző és Faluszépítő Egyesület névjegye alatt működik a disznótoros nap.
Üveges Katika labdarúgó tornájával kapcsolatban elmondja, Katika nem akarta, hogy az
önkormányzat legyen a fő szponzora, mert volt neki. Az Önkormányzat teljesítette, amit
vállalt. Ez jó rendezvény, jó lenne megtartani.
Rácz József által írt elszármazottak találkozóját támogatja. A levelében azt találja furcsának,
hogy azt írta, ez a Falunapi rendezvény „bizony igen szűkösre, rövidre és „befejezetlenre”
sikeredett”. Egy önálló sátrat kapott – ingyen és bérmentve - az Önkormányzattól, hogy a
Gádorosról elszármazottakat vendégül láthassa.
Elmondja még, hogy megváltozott a világ, sokan azért nem jönnek haza, mert interneten
tudnak beszélni egymással, - van akinek nincs hova hazajönni, - a hagyományos értelemben
vett kommunikáció csökken.
Varga Zsolt képviselő:
Az ünnepekkel kapcsolatban elmondja, hogy amit lehet töltsenek meg tartalommal. Példaként
említi, hogy augusztus 20-án lehetne meghívni gádorosi vállalkozókat, méz bemutatót, sajt
bemutatót tartani, úgy mint Orosházán. Lehetne sütni kenyérlángost. Lenne valami, amire
kimennek az emberek.
A Falunappal kapcsolatban Rácz József levelére elmondja, hogy a focipályán sokan voltak
amikor kezdődött ez a találkozó, de legközelebb nem jöttek már sokan.
A külön Pünkösdölést nem tartja jónak, mert azt az ünnepet fel kell építeni.
Ő is Falunapon belül oldaná meg az elszármazottak találkozóját. Ha ők nem akarnak a bálba
menni, akkor nekik lehetne zenekart hívni.
Palai József képviselő:
Elmondja nagyon sok jó észrevétel elhangzott. A legtöbb helyen a rendezvényeket
civilszervezetek végzik. Igaz, az pénzbe kerül.
Dr. Kishonti András alpolgármester:
Van egy Művelődési Ház és annak vezetője, nem hallanak róla sokat. Kérjék a segítséget a
rendezvényekhez, kapcsolódjon be a kulturális életükbe.
Dr. Kovács Edina jegyző:
Elmondja, Orosházán a Művelődési Ház vezetője és apparátusa szervezi a legtöbb állami
ünnepet. Érdemes a Művelődési Ház vezetőjét bevonni a szervezésbe, hogyan lehetne még
több tartalommal megtölteni a rendezvényeket.
Dr. Kishonti András alpolgármester:
Elmondja, rá kell bízni a Művelődési Ház vezetőjére a rendezvények szervezését. A
disznótoros nap kérdését még hagyják nyitva. Vegyék fel a kapcsolatot Üveges Katikával a
labdarúgással kapcsolatban. A Hagyományőrző és Faluszépítő Egyesületet is keressék meg,
hogy mögé álljanak-e a disznótoros napnak. A Katolikus Egyházat is meg kellene keresni,
hogy a Falunapot és a Búcsút lehetne-e együtt tartani.

5.
Varga Zsolt képviselő:
Egyetért azzal, hogy a Művelődési Ház vezetőjét kérjék fel a rendezvények szervezésével,
mivel azok önkormányzatiak. Ne tartson az iskola is egy ünnepséget, és az önkormányzat is
egyet, külön-külön, legyenek együtt ezek megrendezve.
Maronka Lajos polgármester:
Osztja a képviselő-testületi véleményt az ünnepségekkel kapcsolatban. Sokat próbálkoztak. A
2015-ös Hősök Napjára vendégeket hívtak – lovagokat, nyugalmazott ezredest hívtak, főztek
– többen voltak a vendégek, mint a Gádorosiak. Érdektelenség tapasztalható a lakosság
részéről.
Varga képviselőnek igaza van, ott ahol van valami plusz, az vonzó. De október 23-án, és a
Hősök Napján ez nem megoldható.
A Falunapon az önkormányzati rész ingyenes volt.
2011-2013. között jó volt az egyház és az önkormányzat viszonya. Volt Búcsú, rendeltek sok
mindent, sok vendégük volt.
Az augusztus 20-i ünnepségen sem voltak sokan. Méltatlannak találja, de kötelező megtartani.
2015. októberi ünnepségre színészeket hívtak, de ekkor sem jött el sok gádorosi.
Úgy gondolja, meg kell az embereket mozgatni a művelődésszervező segítségével, aki
mondja el az ötletét. A napokban fog majd beszélni a Sebestyénné Katikával, hogy milyen
ötlete van az ünnepségekkel kapcsolatban.
Az iskola minden támogatást megkapott az önkormányzattól, kérik az ő segítségüket is a
rendezvényeknél.
A Gádorosról elszármazottak találkozója legyen a Falunapba betervezve ez gazdagabbá teszi
a programot. Tiszteljék meg az embereket. Lehet ebben az önkormányzat támogató, de külön
rendezvénynek nem látja értelmét.
További hozzászólás hiányában szavazásra bocsátotta az előterjesztésben lévő határozati
javaslatot.
A döntéshozatalban résztvevők szám: 5 fő
Gádoros Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:
2/2017. (I. 17.) KT. határozat:

Gádoros Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete dönt arról, hogy a 2017. évi községi
ünnepek megtartását az előterjesztés szerint elfogadja.
2017. március 14.
2017. május 27.
2017. május 28.
2017. augusztus 18.
2017. szeptember 29-30.
2017. október 20.

Nemzeti ünnep
Képviselő-testület, Kisboldogasszony Katolikus Általános Iskola
Gyermeknap
Képviselő-testület, Gondozási Központ, Napközi Otthonos
Óvoda, Kisboldogasszony Katolikus Általános Iskola
Hősök napja
Képviselő-testület
Állami ünnepre megemlékezés
Képviselő-testület
Falunap, Gádorosról elszármazottak találkozója
Képviselő-testület
Nemzeti ünnep

6.
Képviselő-testület
3.) Tájékoztató a polgármester 2016. évi szabadságának felhasználásáról
Maronka Lajos polgármester:
Megadja a szót a vélemények formálására.
Dr. Kovács Edina jegyző:
Elmondja, csökkent a polgármesternek az eddig igénybe nem vett szabadságának a száma 66ra. A múlt héten szabadságon volt, ezért történt a változás.
Dr. Kishonti András alpolgármester:
Szerinte ez elképzelhetetlen, hogyan lehet ez? Az előző polgármesternél is így volt, nem azért
mert nem írták ki?
Maronka Lajos polgármester:
Elmondja, nagyon nehéz betáblázni a szabadságot. Júliusban volt 2 napot, hosszabb lett volna
a szabadság, de vissza kellett jönnie, halaszthatatlan ügyben.
Palai József képviselő:
Azt javasolja vegye ki a szabadságot, ütemezze be a polgármester úr. Támadási felületet ad.
Ez a szabadság jár.
Varga Zsolt képviselő:
Elmondja, van helyettese. El kell mennie szabadságra a polgármesternek.
Dr. Kovács Edina jegyző:
A polgármester munkáltatója a képviselő-testület. Azért, hogy a polgármester úr is tudjon
menni szabadságra, az alpolgármester úrnak készítik az aláírási címpéldányt. Így majd tud a
polgármester távollétében is működni az önkormányzat. Felkéri a polgármestert február 28-ig
készítse el a szabadság tervét. Áthozott 70 nap + 39 nap, ami jár neki. Ez majd 5 hónap.
Törekedni kell arra, hogy jövőre sokkal kevesebb legyen az áthozott szabadság.
Maronka Lajos polgármester:
Érdekesnek találja, hogy az előző polgármester és a volt jegyző szabadságát nem feszegette
senki sem.
Fábri István képviselő:
Azt mondja ő is, hogy ki kell venni a szabadságot, van helyettes.
Palai József képviselő:
Kéri, hogy a következő testületi ülésig nyújtsa be a polgármester úr, hogy hogyan kívánja
kivenni a szabadságát.
Dr. Kovács Edina jegyző:
Javaslatot vár a határozati javaslat üresen hagyott részére. A javaslat alapján 2017. II. 15.
napjától 2017. II. 21. napjáig, összesen 5 nap szabadságot kiad a képviselő-testület a
polgármesternek.
Maronka Lajos polgármester:

7.
Szavazásra bocsátotta az előterjesztés határozati javaslatát:
A döntéshozatalban résztvevők száma: 5 fő.
Gádoros Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül meghozta az alábbi határozatot:
3/2017. (I. 17.) KT. határozat:
Gádoros Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete
1.) megállapítja, - a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény (a
továbbiakban: Kttv.) 225/C. § (3) bekezdése alapján – hogy Maronka Lajos polgármester
2016. évben
a) 2 nap szabadságot vett ki,
b) ki nem vett szabadságának mértéke: 70 nap – a 2015. évben igénybe nem vett
szabadságának mértékét is hozzászámolva,
2.) mint a munkáltatói jogok gyakorlója kiad Maronka Lajos polgármester részére – a Kttv.
225/C. § (4) bekezdésére tekintettel – 2017. II. 15. napjától 2017. II. 21. napjáig, összesen 5
nap szabadságot,
3.) felkéri Maronka Lajos polgármestert, hogy a Képviselő-testület 2017. februári rendes
ülésére a szabadságütemezését a 2017. év tekintetében, összesen 109 napra vonatkozóan – a
2.) pontban foglaltak figyelembe vételével – készítse el.
Végrehajtásért felelős:
Határidő:

Maronka Lajos polgármester
értelem szerint

4.) A polgármester díjazásának és költségtérítésének, valamint az alpolgármester
díjazásának módosítása
Maronka Lajos polgármester:
Átadja a szót dr. Kovács Edina jegyzőnek.
dr. Kovács Edina jegyző:
Elmondja, módosításra került a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvény. A
polgármester, illetve az alpolgármester díjazására vonatkozó rendelkezések módosítva lettek
az előterjesztés szerint.
Fábri István képviselő:
Elmondja, hogy a pénzügyi bizottság tudomásul vette a jogszabályi törvényi előírásokat, ami
egy fix összeg. Javasolják a Képviselő-testületnek elfogadásra.
Dr. Kovács Edina jegyző:
Elmondja még, hogy a módosításban az is benne van, hogy a központi költségvetésbe
természetesen, megkapják ennek az adóerő képesség szerinti fedezetét is. Nem az
önkormányzat költségvetését terheli teljes egészében.
Maronka Lajos polgármester:

8.
Szavazásra bocsátotta az előterjesztés I. határozati javaslatát:
A döntéshozatalban résztvevők száma: 5 fő.
Gádoros Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül meghozta az alábbi határozatot:
4/2017. (I. 17.) KT. határozat:
Gádoros Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a 111/2014. (X.21.) KT. határozatát
2017. január 01. napjával az alábbiak szerint módosítja:
„A Képviselő-testület tudomásul veszi, hogy az Mötv. 71. §-ában meghatározottak szerint
Maronka Lajos polgármester bruttó 548.440 forint összegű illetményre, valamint bruttó
82.270 forint összegű költségtérítésre jogosult.”
Végrehajtásért felelős:
Határidő:

dr. Kovács Edina jegyző
azonnal

Maronka Lajos polgármester:
Szavazásra bocsátotta az előterjesztés II. határozati javaslatát:
A döntéshozatalban résztvevők száma: 5 fő.
Gádoros Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat
nélkül és 1 tartózkodás mellett meghozta az alábbi határozatot:
5/2017. (I. 17.) KT. határozat:
Gádoros Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a 117/2014. (X.21.) KT. határozatát
2016. december 28. napjával az alábbiak szerint módosítja:
„A Képviselő-testület Dr. Kishonti András alpolgármester tiszteletdíját bruttó 157.060,- Ftban határozza meg.”
Végrehajtásért felelős:
Határidő:

dr. Kovács Edina jegyző
azonnal

5.) Gádoros Nagyközség Roma Nemzetiségi Önkormányzattal kötött együttműködési
megállapodás felülvizsgálata
Maronka Lajos polgármester:
Megadja a szót a hozzászólásra.
Varga Zsolt képviselő:
Arra kíváncsi, hogy most már rendben lesz így a belső ellenőrzésnek is? Tavaly voltak
kifogások.
Maronka Lajos polgármester:

9.
Elmondja, most már így tökéletes.
További hozzászólás hiányában szavazásra bocsátotta az előterjesztés határozati javaslatát:
A döntéshozatalban résztvevők száma: 5 fő.
Gádoros Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül meghozta az alábbi határozatot
6/2017. (I. 17.) KT. határozat:
Gádoros Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete dönt arról, hogy a Gádoros
Nagyközség Önkormányzata és a Gádoros Nagyközség Roma Nemzetiségi Önkormányzat
között a 132/2015. (IX. 15.) KT. határozat alapján, 2015. szeptember 15-én kötött
Együttműködési Megállapodást a határozat melléklete szerinti tartalommal módosítja.
Végrehajtásért felelős:
Határidő:

Maronka Lajos polgármester
2017. január 31.
A 6/2017. (I. 17.) KT. határozat melléklete

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS
1. MÓDOSÍTÁSA
amely létrejött egyrészről Gádoros Nagyközség Önkormányzata (székhely: 5932 Gádoros,
Kossuth utca 16., törzskönyvi azonosító: 725415, adószám: 15725417-2-04, képviseli:
Maronka Lajos polgármester), mint Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat,
másrészről Gádoros Nagyközség Roma Nemzetiségi Önkormányzata (székhely: 5932
Gádoros, Kossuth utca 16., törzskönyvi azonosító: 634234, adószám: 16656033-1-04,
képviseli: Farkas Zita elnök), mint Nemzetiségi Önkormányzat (a továbbiakban: Nemzetiségi
Önkormányzat)
- Önkormányzat és Nemzetiségi Önkormányzat együttesen a továbbiakban: Felek – között az
alulírott helyen és napon az alábbi feltételek mellett:
1. Felek rögzítik, hogy közöttük 2015. szeptember 15. napján Együttműködési Megállapodás
(a továbbiakban: Együttműködési Megállapodás) jött létre a nemzetiségek jogairól szóló
2011. évi CLXXIX. törvény 80. § (1)-(4) bekezdései alapján.
2. Az Együttműködési Megállapodás 2.) pontjában „Barcsikné Debreczeni Rozália vezetőfőtanácsos” szövegrész helyett „Bálint Krisztina főelőadó” szövegrész kerül.
3. Az Együttműködési Megállapodás 3.) pontjában és 9.) pontjában „Barcsikné Debreczeni
Rozália vezető főtanácsos” szövegrész helyett „Tóth Tibor vezető főtanácsos” szövegrész
kerül.
4. Az Együttműködési Megállapodás 6.2.) pontjában, 6.6.) pontjában és 6.7.) pontjában
„Nagy Anita gazdálkodási előadó” szövegrész helyett „Csordás Erzsébet gazdálkodási
előadó” szövegrész kerül.

10.
5. Az Együttműködési Megállapodás jelen módosítással nem érintett részei továbbra is
változatlan formában hatályosak.
6. Az Együttműködési Megállapodás 1. módosítása az Együttműködési Megállapodás
elválaszthatatlan mellékletét képezi.
Felek a jelen módosítást elolvasás után és értelmezést követően, mint akaratukkal mindenben
megegyezőt, jóváhagyólag írják alá.
Gádoros, 2017. január …..

Gádoros, 2017. január ….

Maronka Lajos
polgármester
Gádoros Nagyközség Önkormányzata

Farkas Zita
elnök
Gádoros Nagyközség
Roma Nemzetiségi Önkormányzata

Záradék:
Az Együttműködési Megállapodás 1. módosítását Gádoros Nagyközség Önkormányzat
Képviselő-testülete a …./2017. (I. ….) KT. határozatával, Gádoros Nagyközség Roma
Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a …/2017. (I. …) RNÖ. határozatával
jóváhagyta.
6.) PROGÁDOR Nonprofit Kft. Alapító Okiratának módosítása
Maronka Lajos polgármester:
Köszönti Farkas Lászlót, a PROGÁDOR Kft ügyvezetőjét, aki szólni kíván majd a képviselőtestülethez.
Fábri István képviselő:
Kérdése lenne, a közhasznúság megszűnése kötelező? Ezt nem érti. Kérdezi még, hogy a
csillaggal jelzett dolgok módosultak az alapító okirat mellékletében?
Dr. Kovács Edina jegyző:
Elmondja, ezt az ügyvédnő készítette el. Úgy gondolja, ezek új tevékenységi körök lehetnek,
azért vannak jelölve csillaggal. Így látszódik a változás.
Maronka Lajos polgármester:
Szavazásra bocsátotta az előterjesztés határozati javaslatát:
A döntéshozatalban résztvevők száma: 5 fő.
Gádoros Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül meghozta az alábbi határozatot
7/2017. (I. 17.) KT. határozat:

11.
Gádoros Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint a PROGÁDOR
Településüzemeltető és Szolgáltató Nonprofit Kft. (a továbbiakban: PROGÁDOR Kft.)
alapítója dönt arról, hogy
1.) a határozat mellékletét képező tartalommal elfogadja a PROGÁDOR Kft. alapító
okiratának módosítását,
2.) felhatalmazza a polgármestert a módosító okirat és a módosításokkal egységes szerkezetbe
foglalt alapító okirat aláírására.
Végrehajtásért felelős:

Határidő:

Maronka Lajos polgármester a módosító okirat és az egységes
szerkezetű alapító okirat aláírásáért
Farkas László ügyvezető a módosítások cégbírósághoz való
benyújtásáért és azok átvezetéséért
azonnal és 30 napon belül
A 7/2017. (I. 17.) KT. határozat melléklete
ALAPÍTÓ OKIRAT
módosítása

A Gyulai Törvényszék Cégbírósága által 04-09-009195 szám alatt bejegyzett PROGÁDOR
Településüzemeltető és Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság alapítója az
alapító okiratot az alábbiak szerint módosítja:
I. Az alapító képviselője az alábbira módosul:
képviseli: Maronka Lajos polgármester
II. A 4. pont az alábbira módosul:
4. A Társaság tevékenységi körei:
61.10

Vezetékes távközlés (főtevékenység)

37.00
38.11
38.12
38.21
38.22
38.32
43.22
43.29
43.31
43.32
43.33
43.34
46.38
47.51
47.71*
47.72*
47.75*

Szennyvíz gyűjtése, kezelése
Nem veszélyes hulladék gyűjtése
Veszélyes hulladék gyűjtése
Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása
Veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása
Hulladék újrahasznosítása
Víz-, gáz-, fűtés-, légkondicionáló-szerelés
Egyéb épületgépészeti szerelés
Vakolás
Épületasztalos-szerkezet szerelése
Padló-, falburkolás
Festés, üvegezés
Egyéb élelmiszer nagykereskedelme
Textil-kiskereskedelem
Ruházat kiskereskedelem
Lábbeli-, bőráru-kiskereskedelem
Illatszer-kiskereskedelem

12.
49.39
58.14
60.10
60.20
61.20
61.30
61.90
68.20
71.20
82.19
82.92
96.03

M.n.s. egyéb szárazföldi személyszállítás
Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása
Rádióműsor-szolgáltatás
Televízióműsor összeállítása, szolgáltatása
Vezeték nélküli távközlés
Műholdas távközlés
Egyéb távközlés
Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése
Műszaki vizsgálat, elemzés
Fénymásolás, egyéb irodai szolgáltatás
Csomagolás
Temetkezés, temetkezést kiegészítő szolgáltatás

A társaság a tevékenységéből származó nyereség a tagok között nem osztható fel, hanem az a
társaság vagyonát gyarapítja.
III. A 8.1. pont a következőre módosul:
8.1. A Társaságnak egy ügyvezetője van:
A társaság ügyvezetője Farkas László (sz. 1972. 10. 13., an: Pokorádi Erzsébet) 5932
Gádoros, Héthalom tanya 124. sz. alatti lakos, akinek ügyvezetői megbízása 2017. december
31. napjáig tart.
Az ügyvezető egy személyben korlátozás nélkül jogosult a Társaság ügyeit intézni, a
Társaságot harmadik személyekkel szemben, valamint bíróságok, más hatóság előtt
képviselni, a társaság munkavállalói felett a munkáltatói jogot gyakorolni. Az ügyvezető
cégjegyzési joga önálló.
IV. A 8.3. pont törlésre kerül.
V. A 9.3. -9.4. pontok rendelkezései a következőre módosulnak:
9.3. Összeférhetetlenségi szabályok:
Vezető tisztségviselő az a nagykorú személy lehet, akinek cselekvőképességét a tevékenysége
ellátásához szükséges körben nem korlátozták.
Ha a vezető tisztségviselő jogi személy, a jogi személy köteles kijelölni azt a természetes
személyt, aki a vezető tisztségviselői feladatokat nevében ellátja. A vezető tisztségviselőkre
vonatkozó szabályokat a kijelölt személyre is alkalmazni kell. A vezető tisztségviselő
ügyvezetési feladatait személyesen köteles ellátni. Nem lehet vezető tisztségviselő az, akit
bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen szabadságvesztés büntetésre ítéltek, amíg a
büntetett előélethez fűződő hátrányos következmények alól nem mentesült. Nem lehet vezető
tisztségviselő az, akit e foglalkozástól jogerősen eltiltottak. Akit valamely foglalkozástól
jogerős bírói ítélettel eltiltottak, az eltiltás hatálya alatt az ítéletben megjelölt tevékenységet
folytató jogi személy vezető tisztségviselője nem lehet. Az eltiltást kimondó határozatban
megszabott időtartamig nem lehet vezető tisztségviselő az, akit eltiltottak a vezető
tisztségviselői tevékenységtől.
A vezető tisztségviselő - a nyilvánosan működő részvénytársaság részvénye kivételével - nem
szerezhet társasági részesedést, és nem lehet vezető tisztségviselő olyan gazdasági
társaságban, amely főtevékenységként ugyanolyan gazdasági tevékenységet folytat, mint az a
társaság, amelyben vezető tisztségviselő. Ha a vezető tisztségviselő új vezető tisztségviselői
megbízást fogad el, a tisztség elfogadásától számított tizenöt napon belül köteles e tényről
értesíteni azokat a társaságokat, ahol már vezető tisztségviselő vagy felügyelőbizottsági tag.
A vezető tisztségviselő és hozzátartozója - a mindennapi élet szokásos ügyletei kivételével nem köthet saját nevében vagy saját javára a gazdasági társaság főtevékenysége körébe
tartozó szerződéseket.

13.

9.4. A társaság Felügyelő Bizottságának tagjai:
Budainé Odor Irén (an: Horváth Irén, sz.: Baktalórántháza, 1950. 11. 26., aaj.: 8306443799)
5932 Gádoros, Hunyadi u. 25.
Megbízatása 2017. május 21-ig tart.
Berki Mihály Ferenc (an: Illencsik Etelka, sz.: Csanádapáca, 1947. 05. 26., aaj.: 8293643692)
5932 Gádoros, Erkel F. u. 17.
Megbízatása 2017. május 21-ig tart.
Csík Jánosné (an. Gyurcsán Julianna, sz.: Gádoros, 1952.06.04.) 5932 Gádoros, Kossuth u.
38/A.
Megbízatása: 2020. május 27-ig tart.
A Felügyelő Bizottság tagjainak tevékenységéért díjazás nem jár.
VI.A társaság legfőbb szervére vonatkozó rendelkezéseket tartalmazó 11.1. pont harmadik
bekezdése az alábbira módosul:
„ ….A meghívóban közölni kell a napirendet és az alapítói ülés határozatképtelensége esetén
megismételt alapítói ülés tartására vonatkozó rendelkezést. A megismételt ülésre az eredeti
alapítói ülés helyén ugyanazon napirendi pontokkal az eredeti ülés időpontját követő legalább
három, legfeljebb tizenöt napot követően kerül sor….”
VII. A 11.2. pont rendelkezései az alábbiak lesznek:
9.5. A vezető szerv határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki vagy akinek
közeli hozzátartozója, élettársa a határozat alapján
A határozat meghozatalakor nem szavazhat az,
a) akit a határozat kötelezettség vagy felelősség alól mentesít vagy a jogi személy terhére
másfajta előnyben részesít;
b) akivel a határozat szerint szerződést kell kötni;
c) aki ellen a határozat alapján pert kell indítani;
d) akinek olyan hozzátartozója érdekelt a döntésben, aki a jogi személynek nem tagja vagy
alapítója;
e) aki a döntésben érdekelt más szervezettel többségi befolyáson alapuló kapcsolatban áll;
vagy
f) aki egyébként személyesen érdekelt a döntésben.
VIII. A 12. pont törlésre kerül.
IX. A 13.4. pont a következőre módosul:
13.4.A jelen alapító okiratban nem szabályozott kérdésekben a Ptk. rendelkezései megfelelően
irányadóak.
X. A 13.5. pont törlésre kerül.
Kelt Orosházán, 2017. …….. napján
…………………………………………….
Gádoros Nagyközség Önkormányzata
Maronka Lajos polgármester
Szerkesztettem és Orosházán 2017. ……. napján ellenjegyzem:

14.

Farkas László ügyvezető:
Elmondja, hogy a szovátai pihenőház magyar nyelvű értékbecslése elkészült. Átadja
sokszorosításra az anyagokat. Kéri juttassák el a képviselő-testületi tagokhoz.
Hozzájárulást szeretne kérni – a hálózatfejlesztés kapcsán - ahhoz, hogy a Mező utca és a
Justh Zs. utca sarkára egy erősítő felkerülhessen, és kell egy mérő óra. A DÉMÁSZ az
önkormányzatnak küldte ki a fogyasztási szerződést. A DÉMÁSZ azt mondja, a közterület az
önkormányzaté, tehát a szerződést az önkormányzatnak kell aláírni. Van-e arra lehetőség,
hogy a PROGÁDOR Kft. fizeti majd ki a számlákat, de a szerződést az önkormányzat részére
kötnék meg. Jó lenne ezt megoldani. Ha jó idő lesz kezdenék a munkálatokat.
Palai József képviselő:
Azt javasolja, hogy az önkormányzat írja alá a szerződést. A PROGÁDOR Kft és az
önkormányzat között pedig kössenek a számlák fizetéséről egy megállapodást. Rugalmasan
oldják meg.
Örül, hogy meg van a nyelvi fordítás a Szovátai pihenőházzal kapacsolatban. A legfontosabb,
hogy az önkormányzatnál legyen meg a magyar nyelvű értékbecslés. Úgy fogadták el akkor a
határozatot, hogy két ingatlanértékesítőt felkeres az ügyvezető. Ezzel kapcsolatban
érdeklődik.
Farkas László ügyvezető:
Utánanézett ennek a kiajánlásnak az ügyvezető, az ügyvédnőt, könyvelőt kérte, hogy
ajánljanak, de nem tudtak segíteni. A Duna Hause-t megkereste interneten, de ők külföldi
ingatlanokkal nem foglalkoznak. Marosvásárhelyen három honlapot talált, írt nekik, egy
válaszolt, de ők csak helyi ingatlanokkal foglalkoznak.
Palai József képviselő:
Kéri, hogy próbálkozzon az ügyvezető tovább.
Maronka Lajos polgármester:
Szavazásra bocsátotta, hogy a Mező utca és Justh Zs. utca sarkára telepítendő DÉMÁSZ mérő
óra szerződést az önkormányzat írja alá. Utána jöjjön létre egy megállapodás a PROGÁDOR
Kft és önkormányzat között, a számlák PROGÁDOR Kft általi teljesítéséről.
A döntéshozatalban résztvevők száma: 5 fő.
Gádoros Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül meghozta az alábbi határozatot
8/2017. (I. 17.) KT. határozat:
Gádoros Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete, dönt arról, hogy
1.) A Mező utca és Justh Zs. utca sarkára telepítendő DÉMÁSZ mérő óra szerződést aláírja.
2.) Megállapodást köt a PROGÁDOR Településüzemeltető és Szolgáltató Nonprofit Kft.-vel
a felszerelt mérőórák költségének Kft. általi viseléséről.
Felelős:
Maronka Lajos polgármester
Határidő:
Értelem szerint
7.) Bejelentések
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- Békés Megyei Kormányhivatal levele
Maronka Lajos polgármester:
Elmondja, hogy a Békés Megyei Kormányhivataltól kaptak egy levelet arról, hogy a
STARTMINTA programok támogatásáról szóló testületi határozatot meg kell küldeni.
Dr. Kovács Edina jegyző:
Elmondja, hogy az ügyintéző beteg, ezért nem lett készítve előterjesztés és határozat.
Tájékoztat még, hogy csütörtökön lesz Békéscsabán egy egyeztetés ebben az ügyben és azon
részt fognak venni. Utána lesz egy rendkívüli testületi ülés, ahol majd megbeszélik. De január
30-ig meg fogják tudni küldeni ezt a határozatot a kormányhivatalnak.
Maronka Lajos polgármester:
Felteszi szavazásra az elhangzottakat.
A döntéshozatalban résztvevők száma: 5 fő.
Gádoros Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül meghozta az alábbi határozatot
9/2017. (I. 17.) KT. határozat:
Gádoros Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete dönt arról, hogy egy rendkívüli
testületi ülés keretében hozzák meg a startminta program kérelmek benyújtásának
támogatásáról szóló határozatot.
Felelős:
Maronka Lajos polgármester
Határidő:
2017. január 30.
-

Gádorosi Birkózó Egyesület költségvetési kérelme

Maronka Lajos polgármester:
Elmondja, a pénzügyi bizottság tárgyalta, kéri a véleményüket.
Fábri István képviselő:
A bizottság tárgyalta és olyan döntést hoztak, hogy kérik az Önkormányzat 2017. évi
költségvetésébe betervezni.
Maronka Lajos polgármester:
A tényállás szerint szeretnék őket támogatni, de még nincs kész a költségvetési tervezet.
Palai József képviselő:
Azt javasolja, hogy kérdezzék meg az Egyesületet van-e nekik most versenyük, mennyire
fontos a támogatás? Évek óta támogatják őket. Egy korrekt egyesületnek tartja őket.
Maronka Lajos polgármester:
Szavazásra bocsátotta a Birkózó Egyesület költségvetési kérelmét.
A döntéshozatalban résztvevők száma: 5 fő.
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Gádoros Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül meghozta az alábbi határozatot

10/2017. (I. 17.) KT. határozat:
Gádoros Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Gádorosi Birkózó Egyesület
támogatását javasolja az Önkormányzat 2017. évi költségvetésébe betervezni.
Végrehajtásért felelős:
dr. Kovács Edina jegyző
Határidő:
értelem szerint

-

Kisboldogasszony Katolikus Általános Iskola támogatási kérelme

Maronka Lajos polgármester:
Elmondja a Kisboldogasszony Katolikus Általános Iskola Igazgatójától kaptak egy támogatást
kérő levelet. Tavaly is így volt. Kéri a pénzügyi bizottság véleményét.
Fábri István képviselő:
A bizottság tárgyalta és olyan döntést hoztak, hogy kérik az Önkormányzat 2017. évi
költségvetésébe betervezni.
Maronka Lajos polgármester:
Elmondja, támogatásra javasolja majd a képviselő-testület a költségvetés ismeretében.
Hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja a támogatási kérelmet.
A döntéshozatalban résztvevők száma: 5 fő.
Gádoros Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül meghozta az alábbi határozatot
11/2017. (I. 17.) KT. határozat:
Gádoros Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a gádorosi Kisboldogasszony
Katolikus Általános Iskola támogatását javasolja az Önkormányzat 2017. évi költségvetésébe
betervezni.
Végrehajtásért felelős:
dr. Kovács Edina jegyző
Határidő:
értelem szerint
-

Dr. Hidasi László Nyugdíjas Klub támogatási kérelme

Maronka Lajos polgármester:
A Dr. Hidasi László Nyugdíjas Klubtól is kaptak egy támogatást kérő levelet. Kéri a pénzügyi
bizottság véleményét.
Fábri István képviselő:
A bizottság tárgyalta és olyan döntést hoztak, hogy kérik az Önkormányzat 2017. évi
költségvetésébe betervezni.
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Maronka Lajos polgármester:
Elmondja, támogatásra javasolja majd a képviselő-testület a költségvetés ismeretében.
Hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja a támogatási kérelmet.
A döntéshozatalban résztvevők száma: 5 fő.
Gádoros Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül meghozta az alábbi határozatot
12/2017. (I. 17.) KT. határozat:
Gádoros Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a gádorosi Dr. Hidasi László
Nyugdíja Klub támogatását javasolja az Önkormányzat 2017. évi költségvetésébe betervezni.
Végrehajtásért felelős:
dr. Kovács Edina jegyző
Határidő:
értelem szerint
-

„Minden Gádorosiak Találkozója” – Rácz József levele

Maronka Lajos polgármester:
Elmondja, ezt a bejelentést már tárgyalták a 2. napirendi pontnál. Abban állapodtak meg,
hogy a Falunap keretein belül tartják meg a találkozót.

-

Tótkomlós Város Polgármestere levele – EFOP 153-16 Humán szolgáltatások
fejlesztése térségi szemléletben kedvezményezett térségekben c. pályázaton való
részvétel kezdeményezése

Maronka Lajos polgármester:
Átadja a szót a jegyzőnek.
Dr. Kovács Edina jegyző:
Elmondja, ebben a pályázatban partnerek lennének. Adatokat szolgáltatnának. Először a
pályázat elindulásában segítenek, mert legalább 20 ezer fő szükséges hozzá. Ez csak egy
szándéknyilatkozat, még nem igényel testületi döntést. Kíváncsi arrra, hogy a testületet
érdekli-e, behozzák-e eléjük. 100 %-os támogatási intenzitású.
Palai József képviselő:
Elmondja, mivel csak szándéknyilatkozat, nyugodt szívvel jelentkezzenek.
Maronka Lajos polgármester:
Támogatásra javasolja a Tótkomlós Város Polgármesterétől kapott pályázaton való részvétel
szándéknyilatkozat aláírását.
További hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja.
A döntéshozatalban résztvevők száma: 5 fő.
Gádoros Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül meghozta az alábbi határozatot
13/2017. (I. 17.) KT. határozat:

18.
Gádoros Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete dönt arról, hogy felhatalmazza a
polgármestert Tótkomlós Város Polgármestere által küldött, EFOP 153-16 Humán
szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben kedvezményezett térségekben c. pályázaton
való részvételért szándéknyilatkozatot aláírja.
Felelős:
Maronka Lajos polgármester
Határidő:
Értelem szerint

-

Orosházi Polgármesteri Hivatal levele – EFOP 392-16 Humán kapacitások fejlesztése
térségi szemléletben kedvezményezett térségekben c. pályázaton való részvétel
kezdeményezése

Maronka Lajos polgármester:
Elmondja egy hasonló szándéknyilatkozatot kérnek az Orosházi Polgármesteri Hivatalból is.
Hozzászólás hiányában szavazásra bocsátotta.
A döntéshozatalban résztvevők száma: 5 fő.
Gádoros Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül meghozta az alábbi határozatot
14/2017. (I. 17.) KT. határozat:
Gádoros Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete dönt arról, hogy felhatalmazza a
polgármestert az Orosházi Polgármesteri Hivatal által küldött, EFOP 392-16 Humán
kapacitások fejlesztése térségi személeltben kedvezményezett térségekben c. pályázaton való
részvételért szándéknyilatkozatot aláírja.
Felelős:
Maronka Lajos polgármester
Határidő:
Értelem szerint

-

Európa a polgárokért 2014-2020. Testvértelepülések találkozója - pályázat

Maronka Lajos polgármester:
Átadja a szót dr. Kovács Edina jegyzőnek.
Dr. Kovács Edina jegyző:
Elmondja, két különböző országban kell lenni a testvértelepülésnek. A román
testvértelepülésnek, Torjának, 25 főt kellene biztosítani ehhez a pályázathoz. 25.000 Euró
nyerhető el támogatásban. Meg fogják keresni ez ügyben a testvértelepülést, hogy részt
vennének-e a pályázatban.
Maronka Lajos polgármester:
Szavazásra bocsátotta a pályázati felhívást.
A döntéshozatalban résztvevők száma: 5 fő.
Gádoros Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül meghozta az alábbi határozatot
15/2017. (I. 17.) KT. határozat:
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Gádoros Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete dönt arról, hogy az Európa a
polgárokért 2014-2020., Testvértelepülések találkozója c. pályázat megvalósítása érdekében
felveszi a kapcsolatot testvértelepülésével, Torjával.
Felelős:
Maronka Lajos polgármester
Határidő:
Értelem szerint

Maronka Lajos polgármester:
Kéri, hogy ha van bejelenteni valója bárkinek, az tegye meg.
Palai József képviselő:
Földutakkal kapcsolatosan elmondja, sikerült, megvan a mérnöki csapat. A jegyző asszonynak
átadta az összes információt. Odaadták nekik a térképet, amelyen be vannak jelölve az utak.
Fábri István meghívta a Gépkörbe egy előadásra. Ott felmerült egy gondolat, egy nagyon
komoly probléma. A földutak mellé telepített fáknak a helyzete, a gondozása. Itt komoly
gépekkel mozognak a gazdák. A földutak 8-10 méter szélesek, amelyet szántanak két oldalról
befele. A fák a traktorokat karcolják. Ezért hol jobbról, hol balról mennek bele a földekbe, és
megtörténhet, hogy a gazda feljelenti az önkormányzatot. Ezek önkormányzati kezelésű utak.
Javaslat érkezett arra, hogy alkossanak rendeletet arról, hogy a 10 méteres út mellé hova
ültethetnek fát.
A másik probléma a tűzifa. Volt egy személyes megkeresése egy gádorosi lakos részéről, de
telefonon is keresték. Nem tudja milyen elvek alapján zajlik a tűzifának az odaítélése,
kiszállítása, osztása. Nem ismeri a rendeletet. Úgy látja, hogy aki nagyon rászorult, annak
nagyon nehéz megkapni. Aki pedig nem rászorult, az is kap. Kénytelen volt polgármester urat
felhívni Németországban, és segítséget kérni. Megkérdezte Karizs Istvánt is, hogy hogyan
történik a kiszállítás. Megtudta, hogy aki kapott fát, az viszi magával a fuvarost. Ha kell fogad
valakit, aki felvágja. Felmerült benne a kérdés, aki rászorult, van annak pénze, hogy fuvarost
fogadjon, és fizessen valakinek, aki felvágja a fát? Hallott olyat, hogy január 31-ig lehet
beadni igénylést, de már nem lehet.
Polgármesterekkel ült egy asztalnál nem túl régen, és rákérdezett, hogy ők hogyan oldják meg
ezt az ügyvet, azt mondták, hogy ők kiszállítják, nem mindegyik vágja fel, de van aki
felvágva viszi ki. Nézik a rászorultsági alapot.
Úgy érzi, itt helyben nem veszik figyelembe a rászorultsági alapokat, szerinte nem csinálják
jól. Aki pedig rászorult, annak miért nem viszik ki a fát?
Maronka Lajos polgármester:
Elmondja, csak rászorult kaphat tűzifát, amelyet igazolni kell. Tavaly körülbelül 400, idén
200 igénylés volt tűzifára, pontos számokat most nem tud mondani. De ha ki kellene
szállítani, az nagy problémát jelentene számukra. A többi polgármester hogy csinálja, azt ő
nem tudja.
Idén több fát kaptak a rászorultak, 1 erdei köbmétert. Ahol gyermekek is vannak, ott pedig 2
erdei köbmétert. Ezért fogyott el ilyen gyorsan a 288 erdei köbméter.
A fa a rendeletük értelmében van osztva. Nagyon bántja, hogy nem tud az embereknek
segíteni.
Dr. Kovács Edina jegyző:
Annyit szeretne mondani, hogy a rendeletet a képviselő-testület alkotta, a testület döntötte el,
hogy kik kaphatnak. Pontosan benne vannak a feltételek. A kérelmeket 8 napon belül
kötelesek határozattal lezárni, ez a törvény.
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Palai József képviselő:
Azt mondja, ha ilyen a rendelet, újra kell értékelni. De csak jövőre most már. Új elveket kell
felállítani, hogy valóban csak azok kapjanak akik rászorulnak, van ebben a faluban olyan.
Dr. Kishonti András alpolgármester:
El kell mondani azt, hogy Gádoros szociális helyzetéhez képest ez a fa kevés.
Ezeket az igényeket egyénenként kell elbírálni, nem lehet gyorsítani az adminisztráción,
beszélt erről a Czinglér Csabával is. Szabályosan kell csinálni.
A földutakkal kapcsolatban elmondja, lehet az önkormányzatnak felelőssége, de azokat nem
az önkormányzat szántotta be, és nem az önkormányzat ültetett oda fákat. Aki beszántotta az
önkormányzat által kezelt utat, és fákat ültetett oda, annak is van felelőssége. Gondolja, hogy
ezeket a gazdák tették. Üljenek le a gazdák is egymással és beszéljék ezt meg. Ne csak az
önkormányzat felelősségét nézzék.
Palai József képviselő:
Kéri, hogy a jövőre nézve nézzék át a tűzifa rendeletet, mit lehetne változtatni rajta, és a
beadási határidőn is változtassanak.
A dűlőutakkal kapcsolatban az nem megy, hogy a gazdák összeüljenek. A felelős az
önkormányzat, ha lenne sok pénze az önkormányzatnak akkor azt mondaná, hogy mérjék ki
az utakat, és akkor lehet büntetni.
Varga Zsolt képviselő:
Úgy gondolja, hogy a rendelettel az a baj, aki időben beadta a kérelmet kapott fát, aki később,
az már nem. Ezért jövőre meg kell várni, hogy bérkezzenek az igénylések a határidőn belül.
Utána pedig köztük szétosztani a fát.
Dr. Kovács Edina jegyző:
Elmondja, ez azért nem jó, mert 8 napos az ügyintézési határidő, az pedig a beadástól számít.
Tavaly a mostani fa mennyiségnél kevesebbet adtak egy főre, az sem volt sokáig elég.
Dr. Kishonti András alpolgármester:
Úgy látja, sajnos nagyobb, több a szegénység, mint a fa. Mindig lesznek olyanok, akik
elégedetlenek lesznek.
Maronka Lajos polgármester:
Sajnos nagyon sok baj van ezzel a fával.
Dr. Kovács Edina jegyző:
Elmondja, van egy probléma, amely a Palai József úttal kapcsolatos pályázatához tartozik. A
felhatalmazás a pályázatírásra úgy szólt, hogy majd a pályázati összeg terhére finanszírozzák
őket,a legkedvezőbb ajánlat, hogy 100 ezer Ft + ÁFA, tehát 127 ezer Ft ez a pályázat írásnak
a díja, amennyiben pedig nyertes a pályázat, akkor az 5 %-a a támogatási összegnek. A 127
ezer Ft-ot ki is tudnák fizetni, de a szerződésben benne foglaltatik, hogy nyertes pályázat
esetén az 5 %-ot ki kell fizetni.. Őket nem érdekli, hogy esetlegesen nem kapnak kormányzati
engedélyt, és nem tudják megvalósítani a pályázatot. Így pedig a pályázati önerőt nem tudják
biztosítani, és ezért kell visszalépni a pályázattól. Azt a tájékoztatást kapta, hogy ők így nem
írják alá. Palai képviselő most megpróbál velük beszélni. De ha akarják ezt a pályázatot,
akkor például civilszervezetetktől kb. 6,5 millió Ft-ot le kell kötni, addig amíg nem tudják
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meg, hogy kapnak-e kormányzati engedélyt. Hogy ne legyen fedezetlen a szerződés, ez
szükséges a költségvetésbe.
Maronka Lajos polgármester:
Elmondja, hogy ez a 100 millió Ft-os beruházás durván 20 millió Ft-ba fog kerülni.

Dr. Kovács Edina jegyző:
Elmondja ha kész lesz a költségvetés az alapján tudnak kalkulálni. A pályázatnál a 100 millió
Ft a pályázható összeg, a teljes pályázati összeg önerőstől 117,5 millió Ft és ehhez jön még a
10 millió gépbeszerzésére. Még ki kell kalkulálni, milyen összegbe kerülnek az utak.
Dr. Kishonti András alpolgármester:
Elmondja, nem volt itt amikor ezt tárgyalták, de nem is érti, hogy akarnak elkölteni külterületi
utak rendbehozatalára 20 millió Ft-ot, miközben a falun belüli utak lassan járhatatlanok. Azon
az elkészült jó úton bejönnek majd a nagy gépek és még jobban tönkre fogják tenni a
belterületi utakat. Értelmetlen pénzkidobásnak tartja. Ha lenne az önkormányzatnak 20 millió
Ft-ja akkor a benti utakat hozatná rendbe.
Varga Zsolt képviselő:
Elmondja, de tenni kell valamit a külterületi utakért is. Legalább ki lenne mérve az út.
Fábri István képviselő:
A pénzügyi megközelítéssel nem ért egyet. Nem szabad az önerőt a költségvetésbe tervezni.
A tervezési díj része a pályázatnak. Úgy gondolja nem is terheli a 2017. évi költségvetést.
Dr. Kovács Edina jegyző:
Úgy gondolták, hogy 2018-tól kezdenék a törlesztését, hiszen 2017-ben még van egy hitelük.
Az előkészítési szerződés fedezetével van a probléma. A kormányzati engedéllyel, hitellel
nem tud számolni. Ha nem kap kormányzati engedélyt akkor is kell fizetni, ha egyébként
nyertes a pályázat. Erre nem tud tervezni, nem mondhatja, hogy biztosan megkapja.
Maronka Lajos polgármester:
További hozzászólás hiányában megköszöni a részvételt, az ülést bezárja.

K. m.f.

Maronka Lajos
polgármester

Dr. Kovács Edina
jegyző
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HITELESÍTJÜK:

Dr. Kishonti András
alpolgármester

Palai József
települési képviselő

