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JEGYZŐKÖNYV
Készült:

Gádoros Nagyközség Önkormányzat Képviselőt-testületének 2017.
március 03-án 11 órakor megtartott rendkívüli ülésről

Az ülés helye:

Polgármesteri Hivatal Tanácskozó Terme

Jelen vannak:

Maronka Lajos polgármester, Dr. Kishonti András alpolgármester,
Bencsik Sándorné, Cseresnyés Károlyné, Fábri István, és Varga Zsolt
települési képviselők.

Jelen volt tanácskozási
joggal meghívva:
Dr. Kovács Edina jegyző
Libor Zsoltné pénzügyi csoportvezető
Tóth Tibor igazgatási csoportvezető
Prozlik Márta Napköziotthonos Óvoda intézményvezetője
Pisont András Gádorosi Labdarúgó SE elnöke
Maronka Lajos polgármester:
Tisztelettel köszönti az ülésen megjelenteket. Külön köszönti dr. Kovács Edina jegyzőt,
Prozlik Márta Napköziotthonos Óvoda intézményvezetőjét és Pisont András Gádorosi
Labdarúgó SE elnökét.
Palai József képviselő társa jelezte távolmaradását.
Megállapítja, a képviselő-testület határozatképes, az ülést megnyitja.
Jegyzőkönyv-hitelesítőnek Varga Zsolt és Fábri István települési képviselőket javasolja.
A döntéshozatalban résztvevők száma: 6 fő.
Gádoros Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül az ülésről készített jegyzőkönyv hitelesítésére Varga Zsolt és Fábri István
települési képviselőt jelölte ki.
Jegyzőkönyvvezetőnek Németh Lászlónét javasolja.
A döntéshozatalban résztvevők száma: 6 fő.
Gádoros Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 6 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: 6 fő
Gádoros Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete ülésének napirendjét 6 igen
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbiak szerint fogadta el:
Nyilvános ülés keretében:
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1. Gádoros Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének Napköziotthonos
Óvodája 2013. szeptember 1-jétől 2018. augusztus 31-ig tartó továbbképzési
időszakra vonatkozó Továbbképzési Programjának módosítása
Előadó: Maronka Lajos polgármester
2. Döntés a mezőgazdasági START munkaprogram keretében megtermelt
burgonya szociális segélyezés keretében történő felhasználásáról
Előadó: Maronka Lajos polgármester
3. Gádorosi Labdarúgó SE beszámolója
Előadó: Maronka Lajos polgármester
4. Bejelentések
1.) Gádoros Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének Napköziotthonos
Óvodája 2013. szeptember 1-jétől 2018. augusztus 31-ig tartó továbbképzési
időszakra vonatkozó Továbbképzési Programjának módosítása
Maronka Lajos polgármester:
Felkéri Fábri Istvánt, a szociális bizottság elnökét, mondja el véleményüket.
Fábri István a Szociális és Ifjúságvédelmi és Oktatási Bizottság elnöke:
A bizottság megtárgyalta és áttekintette a programot és a módosítását. Ez egy jogszabályi
előírás. Hasznos dolog, jobbá teszi a munkát. Támogatásra és elfogadásra javasolják a
program módosítását a testületnek.
Maronka Lajos polgármester:
Hozzászólás hiányában szavazásra teszi fel a határozati javaslatot.
A döntéshozatalban résztvevők szám: 6 fő
Gádoros Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:
32/2017. (III 03.) KT. határozat:

Gádoros Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete dönt arról, hogy
1. a Gádoros Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének Napköziotthonos Óvodája
2013. szeptember 1-jétől 2018. augusztus 31-ig tartó továbbképzési időszakra vonatkozó
Továbbképzési Program módosítását a határozat melléklete szerinti tartalommal elfogadja,
2. felhatalmazza a polgármestert
Továbbképzési Program aláírására.
Végrehajtásért felelős:
Határidő:

a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt

Maronka Lajos polgármester
azonnal
32/2017. (III. 03.) KT. határozat melléklete:

79.

Ikt.sz.:
A 2013. szeptember 1-jétől 2018. augusztus 31-ig tartó továbbképzési időszakra
vonatkozó Gádoros Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
Napköziotthonos Óvodája Továbbképzési programjának módosításai
A 2. oldal első bekezdés helyére a következő bekezdés kerül:
1. Jogszabályi háttér:
 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről
 2077/1997. (XII.22.) Kormányrendelet a pedagógus-továbbképzésről, a pedagógusszakvizsgáról, valamint a továbbképzésben részt vevők juttatásairól és
kedvezményeiről
 93/2009. (IV. 24.) Korm. rendelet a pedagógus-továbbképzésről, a pedagógusszakvizsgáról, valamint a továbbképzésben részt vevők juttatásairól és
kedvezményeiről szóló 277/1997. (XII. 22.) Korm. rendelet módosításáról
 346/2013. (IX. 30.) Korm. rendelet a pedagógus-továbbképzésről, a pedagógusszakvizsgáról, valamint a továbbképzésben résztvevők juttatásairól és kedvezményeiről
szóló 277/1997. (XII. 22.) módosításáról
A 2. oldal 1.1. pont első bekezdése a 2.2. pont első bekezdésébe került.
A 2. oldal 1.1. pont második bekezdése módosult: 277/1997. (XII.22.) Korm. rendelet 4.§ (1),
módosította a 346/2013 (IX.30.) Korm. rendelet 17.§ 1, 18.§ c).
A 3. oldal 1.2. pont első bekezdése módosult a 277/1997. (XII.22.) Korm. rendelet 4.§ (3)
alapján, és a 2.2. pontba került.
A 3. oldal 1.2. pont második bekezdése módosult a 277/1997. (XII.22.) Korm. rendelet 4.§ (4)
alapján, és a 2.2. pont harmadik bekezdésébe került.
A 3.oldal 1.3. pontja a 2.3. pontba került.
A 4. oldal 1.3. pontjának második bekezdésének 2-3-4. pontjai hatályát vesztették.
A 4. oldal 1.3. pontjának harmadik bekezdése 3. pontja kiegészül a következőkkel:
„Amennyiben az intézmény által továbbképzési támogatásban részesült, és a képzést a
kijelölt ideig nem végzi el sikeresen, a támogatást vissza kell fizetni.”
A 4. oldal 1.4. pont bekezdései hatályát vesztették.
Az 5. oldal 2. pontja a 3. pontba került.
A 6. oldal 3. pontja a 4. pontba került.
A 6. oldal 3.1. pont kiegészül a következőkkel a 277/1997. Korm. rendelet 10.§ és 13.§
alapján:
„A szakvizsgára történő felkészítés hozzájárul az alap- és mesterképzésben megszerzett
ismeretek és jártasságok megújításához, elmélyítéséhez, kiegészítéséhez, a pedagógusmunkakörrel együtt járó feladatok ellátásához szükséges gyakorlat, képesség, a pedagógus
pályára való alkalmasság fejlesztéséhez, továbbá bármelyik felsőfokú iskolai végzettséggel és
szakképzettséggel betölthető pedagógus-munkakörben hasznosítható, az alap- és
mesterképzésben szerzett ismeretekhez szorosan nem kötődő új ismereteket nyújt.
A szakvizsgára történő felkészítés a nemzeti felsőoktatásról szóló törvény szerinti szakirányú
továbbképzés keretében történik.
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A szakvizsgára történő felkészítésbe az a pedagógus kapcsolódhat be, aki rendelkezik a
pedagógus-munkakör betöltésére jogosító felsőfokú iskolai végzettséggel és szakképzettséggel,
valamint legalább három év pedagógus-munkakörben eltöltött szakmai gyakorlattal.”
A 6. oldal 3.2. pontja a 4.2. pontba kerül, valamint kiegészül az alábbiakkal a 277/1997.
Korm. rendelet 5.§ (1) alapján:
„A hétévenkénti továbbképzés legalább százhúsz tanórai foglalkozáson való részvétellel és az
előírt tanulmányi követelmények teljesítésével valósul meg.”
A 7. oldal 3.3. pontja a 4.3. pontba kerül, valamint a 277/1997. Korm. rendelet 16-17.§-ok
alapján a következőkkel egészül ki:
„A pedagógus-továbbképzés az állami köznevelési közfeladat-ellátás keretében térítésmentes.
A pedagógus-továbbképzési költségek fedezéséhez hozzájárul a központi költségvetés, a
fenntartó, a munkáltató. A más által nem fedezett költségeket a résztvevő viseli.
A finanszírozási alprogramban kell megtervezni:
 a távollevő helyettesítéséhez szükséges költségeket
 az egy pedagógusra jutó hozzájárulás legkisebb összege meghatározásának szabályait
 a továbbképzésben való részvétel díja és költsége (utazás, szállás, étkezés, könyv stb.)
támogatására szolgáló összeget pedagógusonként
Ha a pedagógus nem az állami köznevelési közfeladat-ellátás keretében vesz részt a
továbbképzésen, a részvételi díj kifizetéséhez való hozzájárulás nem lehet több a díj nyolcvan
százalékánál.
Ha a továbbképzésben való részvétel a pedagógus minősítéséhez szükséges, a részvételi díj
teljes összege finanszírozható.
A részvételi díjhoz történő hozzájárulás meghaladhatja a részvételi díj nyolcvan százalékát,
ha
 az ehhez szükséges fedezetet a fenntartó többlet-költségvetési támogatás nélkül
biztosítani tudja
 az ehhez szükséges fedezetet a köznevelési intézmény saját forrásaiból biztosítani tudja
 a szükséges fedezetet pályázati úton biztosítják
 a pedagógus a munkáltató által meghatározott munkakörhöz kapcsolódó vagy más
olyan továbbképzésben vesz részt, amely a foglalkoztatási gondok megoldását
szolgálja, feltéve, hogy helyettesítésére nincs szükség, továbbá a továbbképzésben való
részvétel miatt munkavégzésének rendjét nem kell átszervezni, valamint, ha a
munkáltatóval tanulmányi szerződést kötött.”
A 7. oldal 3.4. pontja a 4.4. pontba kerül, valamint kiegészül a következőkkel:
„A helyettesítésre vonatkozó alprogram elsődleges célja a rendelkezésre álló kínálatból olyan
felkészülési lehetőségek kiválasztása, amelyek nem munkaidőben történnek.”
„A továbbképzés miatt távollévők helyettesítése megoldható az intézmény által szervezett
belső helyettesítéssel. A helyettesítésre történő beosztás elkészítésénél a helyettesítés általános
szempontjait kell figyelembe venni.”
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A továbbképzési program kiegészül az 5. ponttal:
5. Beiskolázási terv
A nevelési-oktatási intézmény vezetője a továbbképzési program végrehajtására egy nevelési
évre szóló beiskolázási tervet készít.
A tervet az intézményvezető készíti el a szakmai munkaközösség, ennek hiányában
nevelőtestület közreműködésével.
A beiskolázási tervet a továbbképzési időszakban minden év március 15-éig kell elkészíteni
egy nevelési évre.
A beiskolázási terv az alábbi adatokat tartalmazza:
 azoknak a pedagógusoknak a nevét és munkakörét, akik részvételét betervezték
 a tervezett továbbképzések megjelölését
 a várható kezdő és befejező időpontot
 a várható távollét idejét
 a helyettesítés rendjét
A beiskolázási terv elkészítésénél előnyben kell részesíteni azt,
 akinek a hétévenkénti továbbképzés teljesítéséhez kevesebb ideje van hátra
 akinek a hétévenkénti továbbképzésben való részvételét a munkáltató elrendelte
 aki a szakvizsgába beszámítható továbbképzésre jelentkezik
 akinek a továbbképzésben való részvétele a minősítéshez szükséges
A beiskolázási tervbe az vehető fel, aki továbbképzésre kötelezett, vagy írásban kérte
felvételét, és megfelel a továbbképzés felvételi (részvételi) követelményének.
A továbbképzésbe bekapcsolódhatnak a felsőfokú iskolai végzettséggel rendelkező, a nevelő és
oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben foglalkoztatottak is.
Az intézményvezető a beiskolázási tervbe történő felvételről, illetve az abból való kihagyásról
írásban értesíti az érintettet.
Túljelentkezés esetén a programba való felvételnél figyelembe vételre kerül:
 Az óvoda pedagógiai programjának pedagógusokkal szemben támasztott igényei.
 Az előző továbbképzés dátuma (az élvez elsőbbséget, aki régebben vett részt
továbbképzésen, illetve szakvizsgába beszámítható képzésben akar részt venni).
 A feltételek megléte esetén nem tagadható meg a felvétele annak, akinek két évnél
kevesebb idő áll rendelkezésre a hétévenkénti továbbképzés teljesítéséhez.
A Továbbképzési program kiegészül a 6. ponttal:
6. Érvényessági rendelkezések
A továbbképzési program megvalósítása a 2013. szeptember 1-jén kezdődő első beiskolázási
évvel veszi kezdetét, és a 2018. augusztus 31-én záruló ötödik beiskolázási évvel zárul.
A továbbképzési programot a szakmai munkaközösség véleményének kikérése után a fenntartó
hagyja jóvá.
A továbbképzési program felülvizsgálatára a fenntartóval egyeztetve évente egy alkalommal
kerülhet sor.
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Az öt éves továbbképzési program és az éves beiskolázási terv végrehajtásának
törvényességét, valamint a költségvetés terhére vonatkozó kötelezettségvállalás szabályainak
megtartását a fenntartó ellenőrzi.
Az új 5 éves továbbképzési program készítése előtt a terv időarányos megvalósítását értékeli a
nevelőtestület, és ezt megküldi a fenntartónak.
A továbbképzési program módosítására akkor kerül sor, amikor:
 a jogszabály a módosítást előírja,
 ezt a program megvalósulásának ellenőrzése szükségessé teszi,
 a nevelőtestület egyharmada kéri.
A Továbbképzési program kiegészül a 7. ponttal:
7. A Továbbképzési program nyilvánossága
A Továbbképzési program a pedagógusok számára hozzáférhető, megtalálható az
intézményvezetői irodában.
Gádoros, 2017. február 07.
Prozlik Márta
intézményvezető
(Prozlik Márta intézményvezető eltávozik a teremből.)
2.) Döntés a mezőgazdasági START munkaprogram keretében megtermelt burgonya
szociális segélyezés keretében történő felhasználásáról
Maronka Lajos polgármester:
Felkéri Fábri Istvánt, a szociális bizottság elnökét, mondja el véleményüket.
Fábri István a Szociális, Ifjúságvédelmi és Oktatási bizottság elnöke:
Elmondja, tárgyalta a bizottság és javasolják a képviselő-testületnek az előterjesztés
megtárgyalását. A burgonya szociális célra történő kiosztást jónak tartják.
Maronka Lajos polgármester:
Megköszöni a bizottság véleményét.
Felkéri Cseresnyés Károlynét, a pénzügyi bizottság elnökét, mondja el véleményüket.
Cseresnyés Károlyné a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke:
Elmondja, a bizottság megtárgyalta és az ő véleményük is azt volt, hogy ki kell osztani a
rászorultaknak, ezért javasolják a képviselő-testületnek megtárgyalásra.
Maronka Lajos polgármester:
Megköszöni a bizottság véleményét. Hozzászólás hiányában szavazásra teszi fel az
előterjesztés határozati javaslatát.
A döntéshozatalban résztvevők szám: 6 fő
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Gádoros Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül meghozta az alábbi határozatot:
33/2017. (III. 03.) KT. határozat:
Gádoros Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete dönt arról, hogy:
1.) a 2016-os évben a mezőgazdasági START munkaprogram keretében megtermelt I.
osztályú burgonyafeleslegből 20 tonnát szociális célra hasznosít az alábbiak szerint:
a) rendkívüli települési támogatás formájában,
b) bruttó 80,- forint/kg egységáron,
2.) felhatalmazza a polgármestert az 1.) pontban meghatározottak szerinti hasznosításra.
Végrehajtásért felelős:
Határidő:

Maronka Lajos polgármester
azonnal

3.) Gádorosi Labdarúgó SE beszámolója
Maronka Lajos polgármester:
Felkéri Cseresnyés Károlynét, a pénzügyi bizottság elnökét, mondja el véleményüket.
Cseresnyés Károlyné a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke:
Elmondja, az a döntés született, hogy a Gádorosi Labdarúgó SE részére a tartalékalapba
elhelyezett összegekről tárgyaljanak újra. Az elnök úr részletes, mindenre kiterjedő
táblázatokkal szolgált. De itt van, és válaszol a felmerülő kérdésekre.
A pénzügyi bizottság javaslata, hogy a 4,2 millió Ft (támogatás) és az 1.233.713,- Ft (az elnök
úrnak a bér és járulékai) összegekről legyen szó. Kerüljön támogatásra az egyesület.
Maronka Lajos polgármester:
Elmondta a bizottsági ülésen is, hogy követi a kormány, a magyar állam sporthoz való
hozzáállását, maximálisan támogatja azt. Támogatja az egyesület segítését, de szigorú
ellenőrzés mellett. Az egyesület jogi státusza már helyre lett állítva. Eredmények is vannak.
Úgy gondolja, hogy Gádoros Önkormányzata az utóbbi évben nagyon nagylelkű és bőkezű
volt. El lehet mondani, hogy támogatta a képviselő-testület az óvodásokat, iskolásokat és az
újszülötteket. A Gádorosi SE sok gyermeket foglalkoztat, sportoltat.
Dr. Kishonti András alpolgármester:
Úgy látja, hogy korrekt keretek közé kerül a Labdarúgó Egyesület. Azt nem tudja, hogy az
Önkormányzat alkalmazhat-e edzőt.
A kiadásoknál van egy-két apró megjegyzése, 853 ezer Ft szállítás, fuvarozás költség, ez elég
jelentős összeg. Az egyesületnek ez a legnagyobb költsége. Ugyanakkor van egy üzemanyag
elszámolás 846 ezer Ft-ról. Hogy van ez?
Van még egy tétel, amit nem ért, a reprezentációs költség 678 ezer Ft.
Varga Zsolt bizottsági tag:
Elmondja, későn jutott az anyaghoz, amelyet már régen kértek, hogy adja meg részükre az
egyesület. Ő is ugyanazokat a számokat jelölte ki magának, amit az alpolgármester úr. Jó lett
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volna időben megkapni az anyagot, át tudta volna tanulmányozni, ezért is kérte a pénzügyi
bizottsági ülésen, hogy egy rendkívüli ülésen tárgyalják meg.
Hiányosságként említi, hogy a felnőtt csapat játékosainak a neve nem szerepel a
felsorolásban. Feltűnt neki, hogy eddig 2,2 millió Ft szerepelt utazásra, most pedig 1,5 millió
Ft van írva.
Bencsik Sándorné képviselő:
Nem látja nagyon optimistán a Labdarúgó Egyesület helyzetét. Ami beszámolót kaptak,
annak egy része a Bozsik-programról szólt. Tudják, hogy ezt nem kellene a költségvetéshez
tenni, mivel 2017 január-február körül kapják vissza a 2016. évi program költségeit.
Régebben is támogatták a sportot nem ennyivel, és nagyon jó eredményeket tudtak elérni.
Belegondolva elmondja, ez két év alatt 10 millió Ft, a sportra. Biztos nagyon sok pénz van.
De az intézmények alig kapnak valamit felújításra. Nem tartja a sportbeszámolót
elfogadhatónak, későn kapta meg, nem tudta átnézni. Nem támogatja a támogatás adását a
sportegyesületnek.
Maronka Lajos polgármester:
Megköszöni a képviselőasszony kampánybeszédét.
Bencsik Sándorné képviselő:
Válaszában elmondja, semmiféle kampánybeszédről nincs szó
Maronka Lajos polgármester:
Azt mondja, most én ugatok. Nem marhaságokra költünk, ha a képviselő-asszony nem akarja
megszavazni, akkor ne szavazza meg. Jó lenne valahogy most már lenyelni a gombócot, nem
állandóan belekrákogni a dolgokba. Amelyik intézmény nincs felújítva, arra be van adva a
pályázat. Miért nem csinálta meg az előző testület, akkor kellett volna szólnia. A képviselőtestület majd eldönti.
Bencsik Sándorné képviselő:
Megmondja, hogy az idősek klubjáról beszél, amelyik beázik, rossz állapotban van. A
költségvetés tárgyalásakor elmondta, hogy különféle problémák vannak, nem kapnak fűtőt,
nem jók a nyílászárók. Számára ezek nagyon fontos dolgok. Nem mondja azt, hogy a
Gádorosi SE szűnjön meg. Azt mondja, hogy nézzék át a kapott írásos anyagot, mert így nem
tudja támogatni.
Maronka Lajos polgármester:
Elmondja, nem 2014. október 12. óta ment tönkre az az épület. A képviselőasszonynak akkor
kellett volna emlegetni és akkor talán már meg lenne csinálva. Most lehet szólni, régen is
kellett volna.
Dr. Kishonti András alpolgármester:
Még a témához szeretne szólni, régen a költsége a labdarúgásnak – amikor ő volt az elnöke –
sikertörténet volt, nem őmiatta. Akkor a megye II-ben játszottak és feljutottak a megye I-be.
A magyar kupába is bejutottak. De akkor nem volt ennyi csapat. Azóta volt egy jelentős
infláció, és ha arányítja a költségeket, akkor 2,5-3 millió Ft volt, most meg 5 millió, akkor
abszolút értékben nagy különbség nincs.
Régóta azt mondja, hogy azt kell eldönteni, hogy akarnak-e egyesületet, vagy nem. Ezeket az
egyesületeket az Önkormányzatok tartják el. Nagyon kevés helyen lehet találni tőkeerős
szponzort. Ha úgy dönt az Önkormányzat, hogy legyen ilyen egyesület, akkor a költségeket
biztosítani kell. Számára az a kérdés, hogy mennyivel és hogyan, és egy jó beszámolót kell
kapniuk. Ezért mondja azt, hogy most már kezd normális keretek közé jutni, az előző
időszakhoz képest.
Maronka Lajos polgármester:
Megadja a szót Pisont Andrásnak, a Gádorosi Labdarúgó SE elnökének.

85.
Pisont András Gádorosi Labdarúgó Egyesület elnöke:
Köszönti a képviselő-testületet, és válaszol a feltett kérdésekre. Próbált egy egész éves
költségvetést összerakni. Az utazás 8-9.000 km egy évben. Ha a normatívának megfelelően
tudnak utazni, akkor az nem 850 ezer Ft, ez nagyon alacsony. Az utazási költségbe
beletartozik az is, hogy ha van egy békési játékos érte is el kell menni. Ő hetente kétszer
jelenik meg Békéscsabán, mert van egy integrált foci alkalmazás, ami papír alapon történik.
Van egy 646 ezer Ft-os reprezentációs költség. 80-96 gyereket versenyeztetnek, közel 85
mérkőzést játszanak le egy évben. A Bozsik-programban egy szülő segítségével biztosítják a
szendvicseket és üdítőt. Az ifjúsági mérkőzéseknél is van ilyen. Van olyan is, hogy főzés van,
és üdítő, a felnőtt játékosnak pedig sör. A reprezentációs költséget, ha elosztjuk 85 fele, akkor
nem olyan nagy az összeg.
Bencsikné képviselőasszonynak válaszolva elmondja, a Bozsik-programban lévő támogatás,
amit ők kapnak, az 2016. júliustól az most 2017. február 28-cal zárult le. Ha 2016. július 1-től
december 31-ig a Bozsik-programban lévő bármilyen rendezvényen vannak, azt február 14-én
utalják át, 100.500 Ft-ot kaptak, a tavalyi évre. Mindig utófinanszírozás van, amint az le is
van írva. A Magyar Labdarúgó Szövetség határozza meg. Ők a megye III-ban vannak, a
legalacsonyabb kategóriában. A magasabb kategóriások ennek az összegnek a többszörösét
kapják meg. Úgy látja, Bencsikné szerint ez a beszámoló semmit sem ér. De elmondja, hogy a
tavalyi, tavalyelőtti beszámolók csak egy kockás lapon lettek beadva, – azt nem ő készítette és azt ugyanúgy elfogadta a képviselőasszony. Ez meg egy érves beszámoló és még sem
akarja elfogadni.
Az új költségvetéssel kapcsolatban, - Varga Zsolt képviselőnek elmondja – beadta már.
Volt egy kérés Palai képviselő részéről, hogy egy új költségvetéssel álljon elő. Azt megtette,
módosította egy kicsit. Levezette, hogy 1 játékos mibe kerül. A nagyon fontos költségeik a
rezsi költség és az utazási költség, pályafenntartás és a tisztító szerek. Ami még kell, az az
orvosi engedély.
Amit leírt szeretné, ha átértékelnék és azt a költségvetést tudnák biztosítani számukra.
A múltkori ülésen felmerült dolgok, amelyek a személyét érintették, ezek nem voltak
korrektek.
Volt egy olyan kérdés feléje, hogy miért nem veszik fel az iskolával a kapcsolatot. Ez a
kapcsolat már létrejött egy fél éve, és van is egy együttműködési megállapodás. Az
„Intézmény és Bozsik-program” és a „Bozsik-program” az két kategória. Semmi közük sincs
egymáshoz. Az intézményinek kell egy megállapodást kötnie a helyi egyesülettel. Ezzel
semmi gond nincs. Kozmer Imrével, az igazgatóval jó kapcsolatot tartanak.
A Bozsik-programban részt vevő gyerekek eredményességéről, pld. az U11-es korosztályról
elmondja, ebben a régióban a legeredményesebbek. Az U13-as korosztály 60 %-os
teljesítménnyel teljesít, de itt egy nagy probléma volt, országos szinten is. Az ifjúsági szinten
tisztes helytállás van. A felnőtt labdarúgásban tavaly és tavaly előtt nem vettek részt. Jelenleg
a 3. helyen vannak. A magyar kupán képviselik magukat.
Jó lenne, ha lenne 2-3 vállalkozó, aki még tudna segíteni az egyesületüknek, hogy még
magasabb szintre eljussanak.
A gádorosi gyerekek klubja ez. Az interneten is megjelennek cikkek például a békés.hu
oldalon, hogy Gádoros előrelépése, eredményessége. Bízik benne, hogy még előrébb fognak
jutni.
Maronka Lajos polgármester:
Köszöni a választ, és hogy ilyen lelkesedéssel, szeretettel beszélt a sportról. De nem kell
erőltetni, nem minden képviselőt érdekel. Az Úrjézus is azt mondta, „az igazgyöngyöket a
disznók elé ne vesd!”

86.
Dr. Kishonti András alpolgármester:
A költségvetési kérelem zárómondata, úgy hangzott, hogy ebben az évben több pénzügyi
igénye nem fog felmerülni az egyesületnek. Tavaly is ez hangzott el, és nem így történt. Ez
hitelesség kérdése. Ha ez a kérelem elfogadásra kerül, nem szeretne találkozni a Labdarúgó
Egyesület pénzügyi dolgaival.
Pisont András Labdarúgó SE elnöke:
Jogosnak találja a felvetést, de tavaly olyan költségek merültek fel utólag, amiről nem tudott
az egyesület, ezeket eltitkolták.
Sajnálja, hogy Palai képviselő nincs jelen.
Varga Zsolt képviselő:
Visszautasítja, amit a polgármester úr mondott. Ezt az anyagot szerette volna átnézni, de nem
volt idő rá, későn kapták meg. Szeretne tisztán dönteni ebben. Nem fogja megszavazni, mivel
nem volt rá ideje átnézni.
Maronka Lajos polgármester:
Az anyagot nem ő készítette, reméli nem akarják az ő hibájának felróni.
Megadja a szót Jámborcsik László, gádorosi lakosnak.
Jámborcsik László gádorosi lakos:
Az alpolgármester úrral egyetért, látszik, hogy volt a labdarúgó egyesületnek elnöke. Az
önkormányzat támogatása nélkül nem tud működni az egyesület. Szerinte sem lehet egy 10
évvel ezelőtti költséggel összevetni a mostanit.
Ő is azt mondja, hogy a „Prozlik-érá-ban” nem berzenkedtek, olyan anyagokban sem, amikor
testületi ülés előtt kapták meg az anyagot és 30-40 millió Ft-ról döntöttek.
Bencsiknének mondja, hogy a Hagyományőrző Egyesület egy nap alatt „eltapsolt” 2-3 millió
Ft-ot a Disznótoros napon. Itt meg egy egész éves dologról beszélnek, ami kb. 5 millió Ft.
Úgy látja, vannak még hibák, de van előrelépés is az egyesületnél.
Maronka Lajos polgármester:
Kéri, a határozati javaslatról név szerint szavazzon a Képviselő-testület.
A szavazásban résztvevők száma: 6 fő.
Gádoros Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül döntött arról, hogy név szerinti szavazással döntenek a határozati
javaslatról.
Maronka Lajos polgármester:
Felkéri a jegyzőt a név szerinti szavazás lebonyolítására.
Dr. Kovács Edina jegyző:
A név szerinti szavazást lebonyolította.
Gádoros Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete – név szerinti szavazással - 4 igen
szavazattal és 2 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:
34/2017. (III 03.) KT. határozat:

87.
Gádoros Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete dönt arról, hogy a Gádorosi
Labdarúgó Egyesület részére - 4,2 millió Ft támogatást és a személyi juttatást 1.011.243 Ft
plusz a munkaadót terhelő járulékot 222.470 Ft-ot - mindösszesen 5.433.713 Ft-ot
támogatásként biztosít a tartalékalap terhére.
Felelős:
Határidő:

Maronka Lajos polgármester
Azonnal

4.) Bejelentések
-

Paczuk Ádám Hunor támogatási kérelme

Maronka Lajos polgármester:
Felkéri Cseresnyés Károlynét, a pénzügyi bizottság elnökét, hogy mondja el véleményüket.
Cseresnyés Károlyné a pénzügyi bizottság elnöke:
A bizottság véleménye az volt, hogy Pazuk Ádám erőemelőnek 50 ezer Ft-ot javasolnak
támogatásként adni, mivel nagyon szép eredményeket ér el az erőemelő sportban.
Maronka Lajos polgármester:
Hozzászólás hiányában szavazásra teszi fel az elhangzottakat.
A döntéshozatalban résztvevők szám: 6 fő
Gádoros Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:
35/2017. (III 03.) KT. határozat:

Gádoros Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete dönt arról, hogy Paczuk Ádám
Hunor (5932 Gádoros, Fő u. 17.), a Magyar Erőemelő Szövetség igazolt versenyzője – junior
válogatott - részére nemzetközi erőemelő versenyen való részvételéhez 50 ezer Ft támogatást
biztosít a tartalék keret terhére.
Felelős:
Határidő:

-

Maronka Lajos polgármester
Azonnal

Dr. Antal Gabriella ügyvédnő alkalmazása április hónaptól a lakosság részére

Maronka Lajos polgármester:
Elmondja, a lakosság részéről sokan megkeresték azzal, hogy szeretnék, ha megmaradna az
ingyenes lakossági tanácsadás az ügyvédnő segítségével, ezért javasolja a képviselőtestületnek továbbra is dr. Antal Gabriella ügyvédnő alkalmazását az ingyenes lakossági
tanácsadás szolgálatára.
Maronka Lajos polgármester:
Hozzászólás hiányában szavazásra teszi fel az elhangzottakat.
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A döntéshozatalban résztvevők szám: 6 fő
Gádoros Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal
és 1 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta:
36/2017. (III 03.) KT. határozat:

Gádoros Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete dönt arról, hogy megbízza dr. Antal
Gabriella (5940 Tótkomlós, Bot u. 1.) ügyvédet a lakosság részére heti egy alkalommal
történő ingyenes jogi tanácsadás nyújtásával havonta bruttó 40.000 Ft összegben 2017. április
1. napjától határozatlan (indoklás nélkül 2 hónapos felmondási idővel) időtartamra.
Felhatalmazza a polgármestert a megbízással kapcsolatos kérdésekben történő megállapodás
aláírására.
Felelős:
Határidő:
-

Maronka Lajos polgármester
Értelem szerint

Pályázatokkal kapcsolatos tájékoztatás

Maronka Lajos polgármester:
Tájékoztatja a testületi tagokat, hogy kaptak egy meghívást a Projektfelügyelettől, egy
megbeszélésre a TOP projektekkel kapcsolatosan.
Elmondja a testületi tagoknak, hogy ma ételosztás lesz a Kossuth u. 1. sz. alatti helyen. Az
ételek ingyenesek és elvitelre készülnek.
Dr. Kishonti András alpolgármester:
Elmondja, a fogadó óráján többen szóvá tették, hogy a Nagy utcai buszmegállók nincsenek
befedve, rendezni kellene ezt. A többi buszváró fedett, akkor ide is készítsenek, de volt már
erről szó.
A Turul madár szobornál, a parkban van egy járda a fák között, de nincs lámpa, ezért a
sötétben kellemetlen ott közlekedni, ezért kéri, hogy tegyenek oda valamilyen közvilágítást.
Utána kellene nézni, meg lehet-e oldani.
Úgy hallotta, hogy van egy képviselő vagy bizottsági tag, akinek köztartozása van. Nem
tudja, igaz-e ez. Szeretné kérni, hogy tisztázzák, nézzenek utána.
Ügyvédnőtől azt szeretné kérni, hogy a következő testületi ülésen számoljon be arról, hogy
milyen folyó ügyei vannak az Önkormányzatnak, milyen stádiumban vannak és mi a várható
kimenetelük.
Kistérségnél az orvosi ügyeletnél – ahol már 10 éve dolgozik - többször felmerült, hogy a
gépkocsikba GPS-t kellene vásárolni, mert sokszor nincsenek az utca nevek kiírva, és csak
bolyongás van, így pedig későn érnek a beteghez és panaszok vannak. Csak Tótkomlóson
vannak az utca nevek rendesen kiírva.
A Kistérségnél azt kérte, hogy az Önkormányzatok 5-10 ezer Ft-os hozzájárulással oldják
meg a GPS vásárlását. Ő is, mint magánszemély felajánl 5 ezer Ft-ot erre a célra, mert e
nélkül nagyon nehéz a munkájuk.
Maronka Lajos polgármester:
A buszváróval kapcsolatban elmondja, nem sok hiányossága van már.
A Turul emlékmű körül támogatja a közvilágítás elhelyezését.
Köztartozással kapcsolatosan elmondja, hozzá is eljutott a hír, hogy valaki több hónapig nem
volt köztartozás mentes, de nem lehet ilyen ügyben nyomozni.

89.
Bírósági ügyekről elmondja, két nyertes per volt, több feljelentés van folyamatban.
Ügyészségen is vannak ügyek.
Maronka Lajos polgármester:
További hozzászólás nem történt, ezért az ülést bezárja.

K. m.f.
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