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JEGYZŐKÖNYV
Készült:

Gádoros Nagyközség Önkormányzat Képviselőt-testületének 2017.
május 23-án 14:30 órakor megtartott rendes ülésről

Az ülés helye:

Polgármesteri Hivatal Tanácskozó Terme

Jelen vannak:

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

Jelen volt tanácskozási
joggal meghívva:
Czecher Péter rendőrkapitányság vezető,
Kiss István EuroAszfalt Kft. főépítésvezető
Tóth Tibor igazgatási csoportvezető
Libor Zsoltné pénzügyi csoportvezető
Muhel János
Farkas László Progádor Kft, Szogádor Kft. ügyvezetője
Kozmer Imre Kisboldogasszony Általános Iskola igazgatója
Maronka Lajos polgármester:
Tisztelettel köszönti az ülésen megjelent Czecher Péter rendőrkapitányság vezetőt, Kiss
István főépítésvezetőt az EuroAszfalt Kft.-től, alpolgármester urat, bizottsági tagokat,
rendőröket a megjelent pártok képviselőit, és az érdeklődő állampolgárokat. Köszönti még a
kábeltelevízió nézőit is. Emlékezteti rá a képviselőket, igény volt arra, hogy a testületi ülések
nem csak, hogy nyilvánosak legyenek, de ha mód van rá, legyen televízió közvetítés is róla.
Megállapítja, a képviselő-testület határozatképes, az ülést megnyitja.
Jegyzőkönyv-hitelesítőnek dr. Kishonti András alpolgármester urat és Bencsik Sándorné
települési képviselőt javasolja.
A döntéshozatalban résztvevők száma: 7 fő.
Gádoros Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül az ülésről készített jegyzőkönyv hitelesítésére dr. Kishonti András
alpolgármestert és Bencsik Sándorné települési képviselőt jelölte ki.
Jegyzőkönyvvezetőnek Németh Lászlónét javasolja.
A döntéshozatalban résztvevők száma: 7 fő.
Gádoros Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül az ülésről készített jegyzőkönyv vezetésére Németh Lászlónét jelölte ki.
Kozmer Imre a Kisboldogasszony Katolikus Általános Iskola igazgatója érkezik a terembe,
akit szeretettel köszönt polgármester úr.
Maronka Lajos polgármester:
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Szavazásra bocsátotta a napirendi tárgysorozatot, azzal a módosító javaslattal, hogy a 3. és 4.
napirend pontot 5. és 6. napirendként tárgyalják. Az 5. és 6. napirendi pont pedig
értelemszerűen a 3. és 4. napirendi pont legyen.
A döntéshozatalban résztvevők szám: 7 fő
Gádoros Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete ülésének napirendjét 7 igen
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbiak szerint fogadta el:
Nyilvános ülés keretében:
1. Jelentés a határozatok végrehajtásáról
Előadó: Maronka Lajos polgármester
2. Tájékoztató a közrend-közbiztonság helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett
intézkedésekről, valamint a polgárőr szervezet munkájáról
Előadó: Orosházi rendőrkapitányság vezetője
Gádorosi Polgárőr Egyesület elnöke
3. Tájékoztató a Kisboldogasszony Katolikus Általános Iskola munkájáról
Előadó: Kozmer Imre igazgató
4. Hulladékgazdálkodással kapcsolatos döntések meghozatala
Előadó: Maronka Lajos polgármester
5. PROGÁDOR Kft. mérlegbeszámolója 2016. évről
Előadó: Farkas László ügyvezető
6. Tájékoztató a Szogádor Kft. 2016. évi tevékenységéről, a bevételek és kiadások
alakulásáról
Előadó: Farkas László ügyvezető
7. Dél-békési Jövőkép Nonprofit Kft.-vel kapcsolatos döntés meghozatala
Előadó: Maronka Lajos polgármester
8. Az Orosházi Járás Foglalkoztatási Paktumhoz való csatlakozás
Előadó: Maronka Lajos polgármester
9. 2016. évi költségvetési rendelet módosítása
Előadó: Maronka Lajos polgármester
10. Folyószámla-hitel felvétele
Előadó: Maronka Lajos polgármester
11. Bejelentések
1.) Jelentés a határozatok végrehajtásáról

Maronka Lajos polgármester:
Megadja a szót a testület részére.

184.
Varga Zsolt képviselő:
Két kérdése van a határozatok végrehajtásával kapcsolatban. A szociális burgonyáról kérdezi,
amit meghatároztak, 5 tonna került-e kiosztásra. A másik kérdése az adományra vonatkozik,
amely megérkezett, de nem találta a határozatok végrehajtása között, amelynek a
hazahozásáról döntöttek. Nem látja a testületi döntést, amely a kiosztásról gondoskodik. És,
hogy a megérkezett adományt leltárba kell venni, a kiosztásáról a testületnek megfelelően
gondoskodni kell, és hogy hova került az adomány, vagyis el kell vele számolni.
Maronka Lajos polgármester:
Kiosztásra került és eladásra a burgonya. A konkrét számokat a pénzügy tudná mondani.
Kérdezi a pénzügyi csoportvezetőt ezzel kapcsolatban.
Libor Zsoltné pénzügyi csoportvezető:
Konkrét számokat most nem tud mondani. Elmondja, a raktáron nincsen burgonya.
Maronka Lajos polgármester:
Igen, megérkezett az adomány 6. alkalommal, 10-12 tonna jó minőségű ruha. Vida Melindát
bízta meg, hogy először a legrászorultabbak kapják meg, a gyermekes családok,
nagycsaládosok, rászorulók. El is készítette ezt a munkát, amit köszön neki. Önkéntesek
osztják az adományokat. Bárki jelentkezhet, lista van róla vezetve. Ki lettek értesítve az
emberek. De előfordul, hogy bejön valaki, hogy kellene neki például egy segédeszköz
(kerekesszék stb.) nagyon szívesen adják. Az adományt ajándékba kapták, a diakónus
kollégája segítségével. Azért tették ezt, hogy a szegény embereket megsegítsék, támogassák.
Sikeresen osztják, több mint 250 család részesült ebből az adományból. Csak köszönet illeti
az embereket, akik adományoztak. Magyar kamionos cég a TRÉLOG hozta Gádorosra.
Elmondja, hogy 2 évvel ezelőtt, személyesen hozta le a kamionnyi adományt, így ő is
hozzájárult az adományhoz, de 4 évvel ezelőtt is ő hozta le Németországból. Akkor ingyen
biztosították számára a kamiont, sajnos most ezt nem tudta megtenni. Jelen pillanatban azért
nem tudta ezt megtenni, mert nincs érvényes GKI vizsgája. Egyébként meg kamiont úgy
vezetni nem lehet, hogy 10 percenként csörög a telefon, és fel kell venni, mert fontos a hívás.
Pedig örömmel hozta volna a kamiont Gádorosra.
Varga Zsolt képviselő:
Számára annyiban nem kielégítő a válasz, hogy arról testületi döntés született, hogy hogyan
miként fog hazakerülni az adomány, de arról nem született testületi döntés, hogy hogyan lesz
kiosztva, és ezt hiányolja.
Maronka Lajos polgármester:
Úgy gondolja, erről nem kellett volna testületi döntésnek születnie, de ha baj, hogy jót tettek,
akkor jelezze a képviselő úr. Ezt az adományt ő kapta, neki adta át Himmelstadt
polgármestere. Ha tudnának egy pár szót németül, fel lehetne hívni őket és megérdeklődni.
Nem érti a kötözködés okát.
Palai József képviselő:
Tisztelettel köszönt mindenkit. Ez abszolút nem kötözködés. Ha a polgármester úr, mint
magánember behozza a saját pénzén és osztja, senkinek semmi köze hozzá, de mivel közpénzt
használtak és testületi döntés született róla, úgy gondolja, be kellett volna hozni a testület elé.
Kérdése, honnan tudják, hogy 250 gyermekes család kapott az adományból, van-e erről
valamilyen írásos dokumentum. Úgy tudja, hogy az idősek otthonának ígértek ebből az
adományból. Kérdezi, kaptak-e bármit is.
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Maronka Lajos polgármester:
Az idősek otthona nem kapott, mert elfogytak a kerekes székek. 4 évvel ezelőtt kaptak
kerekesszéket, fürdetőt, ezt jól tudja Bencsikné. Kapott kerekes széket dr. Kishonti András is.
Nagyon sokan jelentkeztek ezekért a segédeszközökért, ezért mindenkinek nem jutott.
Csodálja, hogy milyen problémát csinál a tisztelt képviselő-testület. Úgy néz ki, az fáj, hogy
jót is tudnak tenni. Arról, hogy hányan kapnak, lista van vezetve. Még egyszer elmondja,
Vida Melinda készítette el, és értesítette ki a rászorulókat, kik, mikor mehetnek. Folyamatban
van, de ha Vida Melindának szólnak, írásban is ad tájékoztatást. Jó lenne megköszönni azt a
munkát, amit elvégeztek. Nem adja meg még egyszer a szót Palai Józsefnek.
Bencsik Sándorné képviselő:
Azért szólal meg, mert meg lett említve, a 2 évvel ezelőtti adományból nem kaptak csak két
és fél csomag pelenkát. Előtte hozott nekik a polgármester úr egy fürdető emelőt. De a két
évvel ezelőtti adományból kettő és fél csomag pelenkát hozott nekik Berki Mihály, aki akkor
meg volt bízva az osztással. Az idén még nem kaptak semmilyen adományt. Nem is tud róla,
hogy kapni fognak. Megkeresték az Arany János utcából, hogy hallották, az idősek otthona
nagy mennyiségű ágyhuzatot kap, de ő nem hallotta. Oda még nem került adomány.
Azt mondja, tegyék félre a rosszindulatot, - mert a részéről nem ez van – ez az adomány
közpénzen jött be. Képviselő-testület hagyta jóvá. Támogatási szerződést kell kötni, amit
kapnak, és azzal bevételezni kell leltárként. A természetben nyújtott adományt be kell venni a
leltárba. A képviselő-testületnek kell dönteni arról, hogy vagy a testület kinevez embereket,
bizottságot - polgármester úr, vagy bárki tesz rá javaslatot – aki az osztásban részt vesz, egy
személyben felelős, ledokumentálja a kiosztást. A bizottság határozza meg azt, hogy kik azok,
akik ezt meg fogják kapni. Szerinte a képviselő-társai nem rosszindulatból beszélnek, csupán
egy törvényes folyamatról.
Maronka Lajos polgármester:
Nagyon szépen köszöni, hogy felhívta a figyelmét a képviselő-asszony. A fuvar előtt
bejelentette, hogy hová megy, miért megy. Akkor kellett volna szólni, nem most. Jelentsék
fel. Elég volt a kommunista dumádból.
Fábri István képviselő:
Tisztelettel köszönt mindenkit. Eléggé emelkedetté vált a hangulat az ülés kezdetén. Nem ez
az első eset, hogy ilyen adomány osztásra sor kerül, mindig volt benne közpénz. Akkor nem
volt probléma, miért bonyolítani egy ilyen dolgot.
Bencsik Sándorné képviselő:
Elmondja, Fábri képviselő társa biztosan emlékszik arra, hogy bármit kaptak az
élelmiszerbanktól is, az mindig így volt. Semmi kötözködés nincs benne. Mindig ki volt rá
jelölve, vagy a szociális bizottság, vagy egy ad hoc bizottság. Ez egy folyamat, így kell
csinálni. Visszautasítja a polgármester úr megjegyzését, soha nem volt egy pártnak sem a
tagja.
Maronka Lajos polgármester:
Megadja a szót Jámborcsik László gádorosi lakosnak.
Jámborcsik László gádorosi lakos:
Nem bírja ki szó nélkül, ami itt zajlik. Amit Bencsikné mondott, az élelmiszerbankos dologra
pályázni kell. Azt kell eldönteni, kinek lett összegyűjtve az adomány. Itt volt azon a testületi
ülésen, amikor a hazaszállítás költségéről volt döntés. Van egy jegyző, - vagy jegyző pótló -
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aki a törvényesség őre. Erre volna a jegyző. Nem tudja, hogy Gádoros Nagyközség
Önkormányzatának gyűjtötték-e az adományt. És az Önkormányzat, a képviselő-testület csak
a hazaszállítás költségéről döntött. Meg kell nézni a határozatot. Erről nem ilyen hangnemben
kellene vitatkozni. Lehet, hogy igaza van Bencsiknének és annak a módja az, de lehet, hogy
igaza van a polgármester úrnak, mert nem tudják kinek szólt az adomány gyűjtés.
Maronka Lajos polgármester:
Szavazásra teszi fel az előterjesztést.
A döntéshozatalban résztvevők szám: 7 fő
Gádoros Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, 2 ellenszavazattal
és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:
69/2017. (V. 23.) KT. határozat:

Gádoros Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadta a jelentés a határozatok
végrehajtásáról szóló beszámolót
2.) Tájékoztató a közrend-közbiztonság helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett
intézkedésekről, valamint a polgárőr szervezet munkájáról
Maronka Lajos polgármester:
Felkéri a kapitányságvezető urat, mondja el az írásos anyaghoz a szóbeli hozzáfűzni valóját.
Czecher Péter kapitányságvezető:
Elmondja, az írásos anyagban elég korrektül és tartalmasan összeállította a 2016. év
lényegesebb adatait, feladatait a közbiztonságért végzett munkájukat. A mellékletből és a
szöveges értékelésből is kitűnik, hogy a 2016. évben is tovább tartott az igen kedvező
tendencia. Folyamatosan javul a statisztikai adatok alapján Gádoros nagyközség
közbiztonsági helyzete. A bűncselekmények számában javulás mutatkozik. A baleseti
statisztikák is pozitív irányba változtak. Ez a Gádoroson tevékenykedő 5 fő rendőrnek
köszönhető és 1 fő rendőrnek, aki Nagyszénáson tevékenykedik a közbiztonságért. Az ő
munkájuk elsősorban. Részt vettek a szerb-magyar határon a védelemben alkalmanként. Jó
dologként említi, hogy ez a települések közbiztonságán nem látszott meg. Ezért nagyon nagy
erőfeszítést kellett végezni az itt maradó állománynak. Az 5 fő státusz Gádoroson évek óta
feltöltött, idén volt egy személyi változás, Ács Szabolcs Nagyszénási körzeti csoporthoz
került, Gádorosi állományba került Koncseg Attila főtörzsőrmester úr. Szeretné megköszönni
azt a támogatást, amit a polgármester úr és az Önkormányzat a körzeti csoportért,
pontosabban az irodáért, annak technikai felszereltségéért nyújtott. Jól felszerelt, és
munkakörülményeket biztosító szolgálati hely lett. Ezzel egészítette ki a beszámolóját. Várja
a kérdéseket.
Maronka Lajos polgármester:
Megköszöni a kapitány úr és munkatársai munkáját.
Felkéri a testületi tagokat, mondják el véleményüket.
Cseresnyés Károlyné képviselő:
Megköszöni a rendőrség munkáját. A lakosok elfogadták a rendőröket, szeretik őket.
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Fábri István képviselő:
Tisztelettel köszönt mindenkit. Elmondja, évek óta a személyi állomány teljes. Ez egy nagyon
jó eredmény. Felírta magának, hogy a migránsok miatti munka nem-e akadályozta az itteni
munkát, de hallotta a kapitány úrtól, hogy nem. Ennek örül. De elmondja, jövőre már nem
lesz ilyen jó az előterjesztés, mert országos hírűvé vált Gádoros. Megjelent az újságban a
drogdílerrel kapcsolatos téma, amely már 2017-es esemény volt. Azért okoz gondot neki a
drog téma, mert úgy látja, hogy sok szegény ember él itt Gádoroson, és nem nagyon tudja
elképzelni, hogy kiknek értékesítenek. De ez majd a jövő évet érinti. Apróbb dolgok
történtek, - betörések - de nagyobb dolgok nem. A temetőben a lopások megint elszaporodtak,
tudja, hogy ez nem a körzeti megbízott feladata, esetleg a polgárőrségnek is lehetne szólni.
Czecher Péter kapitányság vezető:
Már ötödik éve, teljes 5 fő körzeti státusz van betöltve Gádoroson. Bízik, hogy stabil lesz ez a
létszám. A drogdílerrel kapcsolatban nem nyilatkozik, mert folyamatban lévő ügy. Azt
elmondja, az az ember, aki Gádorost a médiába beletette, az nem a helyi lakosoknak
értékesített, csak itt lakott.
A betöréses lopásokkal kapcsolatban tavaly november-decemberben, illetve idén januárfebruárban megindult egy betöréses lopás sorozat, ami a szokásos lakatlan házakba történt.
Információja szerint ezek a betörések megálltak, mert két egymástól független betörőt sikerült
elfogni.
Temetői lopással kapcsolatban 3 esetről tud, porcelán galambocskákat feszítettek le sírról.
Amit tudtak tenni, megtették. A polgárőrökkel felvették a kapcsolatot, a kamerafelvételeket
megnézték. Szeretnék ezeket a lopásokat is megállítani, és mindent meg is tesznek ennek az
érdekében.
Maronka Lajos polgármester:
Megköszöni a beszámolót, és minden jót kíván a munkájukhoz.
További hozzászólás hiányában szavazásra teszi fel a beszámolót.
A döntéshozatalban résztvevők szám: 7 fő
Gádoros Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:
70/2017. (V. 23.) KT. határozat:

Gádoros Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a közrend-közbiztonság helyzetéről,
a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről, valamint a polgárőr szervezet munkájáról
szóló tájékoztatót tudomásul vette.
Czecher Péter kapitányság vezető és a rendőrök eltávoznak a teremből.
3.) Tájékoztató a Kisboldogasszony Katolikus Általános Iskola munkájáról
Maronka Lajos polgármester:
Kérdezi, az igazgató úrtól kívánja-e kiegészíteni a beszámolóját.
Kozmer Imre iskolaigazgató:
Nem kívánja kiegészíteni a beszámolóját, mivel már a bizottsági ülésen jól átbeszélték. A
kérdésekre szívesen válaszol.
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Maronka Lajos polgármester:
Felkéri, a szociális bizottság elnökét mondja el véleményüket.
Fábri István Szociális, Ifjúságvédelmi és Oktatási bizottság elnöke:
Tisztelettel köszönt mindenkit. A bizottsági ülésen jelen volt a kábel tévé is, ez volt az első
ilyen eset. A lakosság is látni fogja a tévében a bizottsági ülést. Ezen az ülésen mélységében
sikerült áttárgyalni, és megismerni az iskola munkáját. Az írásos anyagból nagyon sok
információhoz lehet jutni. Ami vitát váltott ki, az a pályázatokkal kapcsolatos elképzelések,
amelyek az általános iskolánál történnének, a bizottság jónak és szükségszerűnek tartja. A
pályázat keretén belül, ami adva volt, kimerítésre került. Azt kifogásolták, - a pályázattal
kapcsolatban - hogy jó lett volna, ha a képviselő-testület is tud róla, - mielőtt beadják - mint
tulajdonos. Erkölcsileg illett volna.
Átnézte azt a megállapodást, amit 2012-ben meg lett kötve.
A bizottság részéről elmondja, hogy egy nagyon tartalmas, sokoldalú anyag áll a képviselőtestület előtt, amit elfogadásra javasolnak.
Palai József képviselő:
Tisztelettel köszönt mindenkit. Véleménye szerint a település jövőjét mélységében
meghatározza, hogy milyen iskola működik, milyen színvonalon és milyen pedagógusokkal.
Ez az iskola évek óta kiválóan működik. Úgy gondolja, az iskola jó kezekben van, jó
pedagógusok vannak. A munkájukhoz továbbra is sok sikert kíván. A pályázatukkal
kapcsolatban úgy emlékszik, hogy a polgármester úr által szervezett Fórumon Kozmer Imre
igazgató úr beszámolt. Ő akkor elmondta, hogy pályázatot kívánnak beadni. Örülne, ha
elnyernék a pályázatot.
Cseresnyés Károlyné képviselő:
Szeretné megköszönni Kozmer Imre igazgató úr munkáját, nagyon szép beszámoló. A
kompetencia felmérés pedig csodálatos. Az angol kompetenciát hiányolja. Nem történt
felmérés? A pályázatot szeretné, ha elnyernék.
Dr. Kishonti András alpolgármester:
Tisztelettel köszönt mindenkit. Köszöni az alapos, és áttekinthető beszámolót. Kérdése, mi az
anyagkereső értékelő berendezés.
Kozmer Imre iskolaigazgató:
Az anyagkereső értékelő berendezés egy karbantartó eszköz, amellyel a villanyvezetéken való
szakadásokat lehet vele megkeresni.
A tegnapi bizottsági ülésen sokat beszéltek az iskola fenntartójának az intézmény felújítási
pályázatáról. Annyit mondana a képviselő-testületnek, a pályázat kiírása 2017. február végén,
március elején jelent meg. a pályázatot be kellett nyújtani április 28-ig. Az előkészítés és a
beadás ez alatt a két hónap alatt kellett, hogy lezajlódjon. Az elképzelési, tervezési,
megvalósíthatósági tanulmány elkészítése, - ami 160 oldal – nagy munka. Ő megkérdezte a
fenntartót, hogy kell-e képviselő-testületi döntés, vagy tájékoztatás – azt mondták akkor, hogy
nem kell. Tájékoztatni, azért nem tudta a képviselő-testületet, - mert az egyházmegye 25
intézményére nyújtott be ezt a pályázatot – ide a tervező, a benyújtás előtti hét napján jutott
el. A benyújtott pályázatot nem látta. A fenntartót megkérdezte, hogy összegszerűen mi került
bele a pályázatba, ezért tudta ide ezeket leírni a beszámolóba. A pályázat arról szól, hogy
iskola felújítás, intézmény felújítás, mindennapos testnevelés feltételeinek a megteremtése,
mint kötelező feladat. Szóba került egy nagyobb tornacsarnok is, de ez a pályázat pénzügyi
részébe nem fért bele. A pályázat kiírásában annyi szerepel, hogy 1,1 millió Ft-ot lehetett
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pályázni tanulónként az építési tevékenységre. 211 tanulóra, ez 230 millió Ft körüli, ezt
lehetett építési, felújítási költségre fordítani, ehhez jönnek tervezési és egyéb költségek.
Összesen 284 millió Ft jön ki. Ebbe egy új, szabályos méretű tornacsarnok építése nem fért
bele. A tornaterem teljes felújítása, az épület energetikai korszerűsítése, burkolat felújítások
stb. ezek fértek bele. Kimaradt a leírásból a homlokzati hőszigetelés. Nagyon sok a pályázat.
6,5 milliárd forint van országos szinten. Csak a Szeged-Csanád megyénél 10 milliárd értékű
pályázat ment be.
Az angol kompetencia felmérésről elmondja, volt, de azt nem ők javítják. Az eredmény még
nem volt meg a beszámoló készítéséig. A múlt héten, szerdán írták a 6. és 8. osztályosok. A 6.
osztályosoknál jobban sikerült, kb. 70-80 %-os, a 8. osztályosoké 60 %-ra jött ki.
Dr. Kishonti András alpolgármester:
A beszámolóban olvasta, hogy a Kossuth utcai iskolában megszűnik az oktatás. Igényt tart-e
az iskola az épületre? Tartósan fenntartható-e az a rendszer, hogy a központi épületben
maradnak a gyerekek? A későbbiekben szükség lesz-e esetleg a Kossuth utcai épületre?
Kozmer Imre iskolaigazgató:
Jelen pillanatban nem tart igényt az iskola a Kossuth utcai épületre. A fenntartó módosította
az alapító okiratot, melyet be fog nyújtani a kormányhivatalhoz. A későbbiekben, hogy
szükséges lesz-e, úgy gondolja, nem. A köznevelési törvény létszámokra vonatkozó
rendelkezései azt mondják, hogy 14 fő-nél lehet osztályt bontani Jelenleg 1 negyedik és 1
harmadik és 1 első osztály van. 12 tantermet tudnak biztosítani, beférnek a gyerekek.
Összesen 8-10 tanulócsoport lesz összesen.
Maronka Lajos polgármester:
Megadja a szót Jámborcsik László gádorosi lakosnak.
Jámborcsik László gádorosi lakos:
A tegnapi szociális bizottsági ülésen ő is ott volt, ahol egy tartalmas és normális hangvételű
ülés volt, ahol megbeszélték az iskola beszámolóját és a pályázatot. Kiemelésre kerültek a
kompetencia mérések eredményei, amelyben országos szint felettiek. De az igazgató úr
mondta, hogy ez sajnos nem előny, ez egy paradox helyzet, mert pontozzák a pályázatot, és ez
nekik -3 pontot jelent. A tornateremmel kapcsolatosan tegnap hosszasan fejtegette a
véleményét, amelyet most nem kíván megismételni, úgy is felvette a kamera, és lejátszásra
fog kerülni. Annak örül, hogy az előzetes tájékoztatás – amit a Palai úr mondott – ami a
Fórumon elhangzott, a tornateremnek elmaradt a magastetős felújítása, mivel az építési
engedély köteles. Ő úgy érzi, hogy ha most kap a tornacsarnokra pénzt Gádoros, akkor erre
mostanában több pénzt már nem fognak kapni – mert azt fogják mondani, hogy már kaptak a
tornateremre. Igazgató úr mondta, hogy ehhez a gyerek létszámhoz egy 12x24-es tornatermet
ír elő az oktatási törvény. Majd más módon kell próbálkozni. Tegnap hangot adott annak,
hogy akár azon a Fórumon, akár más képviselő-testületi üléseken – a különböző vélemények
– azt próbálták kiemelni, szerinte tévesen, hogy az iskolának a nyugodt anyagi körülmények
között történő működése az annak tudható be, hogy 2012. szeptember 1-jétől egyházi
fenntartásba került az iskola. Megítélése szerint nem ez a fő ok. Ennek az az oka, hogy a
kormány felismerte, az iskolák korábbi finanszírozása nem volt biztosított, ezért
megváltoztatták a finanszírozás rendszerét. Azzal, hogy átkerült az iskola az egyházhoz, nem
az egyháztól kapják azt az összeget, amiből új demonstrációs táblák, eszközök, informatikai
berendezések stb. kerültek megvásárlásra, hanem azt az állam biztosítja. Természetesen a
fenntartótól is érkeztek források. Az igazgató úrtól kapott kimutatások alapján 2012.
szeptember 1-je és 2015. december 15-e között a fenntartótól 5 millió Ft támogatást kapott a
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Katolikus Általános Iskola. A tavalyi évben pedig 1,2 millió Ft körüli összeget, ha jól
emlékszik. Az is felmerült a tegnapi ülésen, hogy ehhez a gyereklétszámhoz 17 tanári státusz
volna, amit az állam finanszíroz, ennél több tanár van. A különbözetet, az igazgató szerint a
fenntartó teszi hozzá. A sorokban ezt látta kiemelve. 2012. szeptember 1-je és 2016. december
31-e között az Önkormányzat étkezési támogatás címén 34,4 millió Ft-ot juttatott át az
iskolához. A tavalyi évre 9,1 millió Ft-ot. Mindig pontosan átutalta az Önkormányzat. Ez nem
kötelessége, de érdemként tüntette fel az iskolaigazgatója.
Megítélése szerint a pályázat benyújtásának a körülményei hogyan történtek, erről elmondja,
hogy a képviselő-testület gyakorolja a gádorosi emberek tulajdonosi jogait, az iskola
épületének a vonatkozásában, akár a szovátai pihenőház vonatkozásában, tehát az ő erkölcsi
és más normái alapján egy kicsit másképp képzeli el az iskola és az Önkormányzat, az
igazgató úr és a polgármester együttműködését. Azt gondolja, ezen a kettőn van mit javítani, a
gyerekek és az iskola érdekében. Nem csak egyszer, amikor ilyen beszámoló van, akkor
üljenek le beszélni.
Az elkövetkezendőkben is egyházi fenntartásban marad az iskola, minden ellenkező
híresztelés ellenére is, mint a Fórumon, ahol 3-4 ember eldöntötte, hogy az iskola hova fog
kerülni. Egy polgárjogi szerződés köttetik majd, amely Szegeden állítólag már szerkesztés
alatt van, - igazgató úr mondta - az iskola épületének a használatára, hasznosítására az
iskolafenntartó és az Önkormányzat között, ami ide fog kerülni a testület elé.
A pályázattal kapcsolatban elmondja, hogy nyilvánvalóan csoda volna, ha megnyernék azt az
összeget, de mivel 100 %-os vissza nem térítendő pályázat, ami ide jön, ilyen keretek között,
annak csak örülni kell.
Kozmer Imre iskolaigazgató:
A költözéssel kapcsolatban lesznek nagy munkáik, és szeretné kérni az Önkormányzat
segítségét a karbantartó brigáddal az iskolának a nyári időszakban. Ebben kérne segítséget a
polgármester úrtól. Azt tervezik alsó tagozat alsó szinten, felső tagozat felső szinten legyen,
illetve a Kossuth utcáról is át kell pakolniuk. Az eddigi segítségeket, pedig köszönik.
Maronka Lajos polgármester:
Aki segítséget kér tőlük, és ha mód van rá, akkor azt teljesítik. Emberek, járművek, amire
szüksége van az igazgató úrnak azt időben jelezze.
Köszöni a munkájukat, áldozatos tevékenységüket, Isten áldását kívánja munkájukra.
Köszöni, hogy megtisztelte a képviselő-testületet.
Szavazásra teszi fel az előterjesztésben elhangzottakat.
A döntéshozatalban résztvevők szám: 7 fő
Gádoros Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:
71/2017. (V. 23.) KT. határozat:

Gádoros Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete a Kisboldogasszony Katolikus
Általános Iskola munkájáról szóló tájékoztatót elfogadja.
Kozmer Imre iskolaigazgató eltávozik a teremből.

4.) Hulladékgazdálkodással kapcsolatos döntések meghozatala
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Maronka Lajos polgármester:
Felkéri Fábri Istvánt, a szociális bizottság elnökét, hogy mondja el véleményüket.
Fábri István a Szociális, Ifjúságvédelmi és Oktatási Bizottság elnöke:
Elmondja, a bizottság véleménye az volt, hogy az eddigi szolgáltatóval a korábbi szerződést
meg kell szüntetni, és lesz majd egy új szerződés, de az átmenetre is van megoldás. Így
javasolják megtárgyalásra, elfogadásra a képviselő-testületnek.
Maronka Lajos polgármester:
Hozzászólás hiányában szavazásra teszi fel a határozati javaslatot:
A döntéshozatalban résztvevők szám: 7 fő
Gádoros Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:
72/2017. (V. 23.) KT. határozat:

Gádoros Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete dönt arról, hogy
1.) a Csongrád Megyei Településtisztaság Nonprofit Kft- vel 2015. július 01. napjától 10
év határozott időtartamra hulladékgazdálkodási közszolgáltatás tárgyában létrejött
közszolgáltatási szerződést közös megegyezéssel 2017. május 31. napjával
megszünteti, azzal a kitétellel, hogy a hulladékszállítást 2017. június. 30. napjáig a
Csongrád Megyei Településtisztaság Nonprofit Kft. ellátja.
2.) felhatalmazza a polgármestert a megszüntetésre vonatkozó megállapodás aláírására,
3.) felkéri a polgármestert, hogy a Délkelet-Alföld Regionális Hulladékgazdálkodási
Rendszer
Létrehozását
Célzó
Önkormányzati
Társulást
értesítse
a
hulladékgazdálkodási közszolgáltatás zavartalan ellátása tekintetében szükséges
intézkedések megtétele érdekében.
Végrehajtásért felelős:
Határidő:

Maronka Lajos polgármester
azonnal

Maronka Lajos polgármester:
Szavazásra teszi fel a hulladékgazdálkodási rendelet módosítását.
A döntéshozatalban résztvevők szám: 7 fő
Gádoros Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:
Gádoros Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete - 7 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül – módosította Gádoros Nagyközség Önkormányzat
Képviselő-testületének a hulladékgazdálkodás helyi közszolgáltatásról szóló 11/2015.
(VI. 29.) önkormányzati rendeletét az 5/2017. (V. 25.) önkormányzati rendelettel.
5.) A PROGÁDOR Nonprofit Kft mérlegbeszámolója 2016. évről
Maronka Lajos polgármester:

192.
Felkéri Farkas Lászlót, a PROGÁDOR Kft. ügyvezetőjét, kíván-e kiegészítést mondani a
beszámolóhoz.
Farkas László PROGÁDOR Kft. ügyvezető:
Nem kívánja kiegészíteni szóban az írásbeli beszámolóját, várja a kérdéseket, és szívesen
válaszol.
Maronka Lajos polgármester:
Felkéri a pénzügyi bizottság elnökét, mondja el véleményüket.
Cseresnyés Károlyné a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke.
A pénzügyi bizottság tárgyalta és elfogadásra javasolja a testületnek a PROGÁDOR Kft.
beszámolóját.
Varga Zsolt képviselő:
A számokat elfogadja, de szerinte a dolgok nincsenek jól kirészletezve a beszámolóban. Nincs
külön kihozva a könyvelő, adminisztrátor, ügyvezető bére. 2017-ben ki lett építve a kábel? A
követelések 4 millió 619 ezer Ft, ez részletesen nincs meg. Elfogadja a beszámolót, de
formailag legyen jobb.
Farkas László ügyvezető:
A foglalkoztatási adatokról elmondja, 2 fő alkalmazott van az ügyvezető mellett. A bérük
bruttó 161 ezer Ft, aki részmunkaidőben dolgozik, annak arányosan kevesebb a bére, a
könyvelő 80 ezer Ft-ot, az ügyvezető pedig a képviselő-testület által elfogadott 100 ezer Ft-ot.
Közműfejlesztésekről elmondja, év végén látták, hogy mennyi készpénz áll rendelkezésre.
Ennek értelmében megkezdték az optikai gerinc kiépítését, - az optikai kábeleket stb. sikerült
megvásárolni - meg fognak térülni. Áprilisban kezdődött meg az optikai kábel kihúzása.
Ezeket az Oros-com Kft. szakemberi végezték, de már az elmúlt héten is folyt a munka. A
rendőrkapitány úrhoz elhangzottak kérdések, hogy a temetőben voltak lopások, ezért a
temetőbe is kiviszik majd az optikai kábeleket, hogy egy térfigyelő kamerát tudjanak szerelni
oda. A követelésekről a tájékoztatást írásban fogja megtenni.
Fábri István képviselő:
Kiemeli a Felügyelő Bizottság munkáját, amely nagyon pozitív. Úgy látja olyan összetételű a
bizottság, hogy jól át tudja tekinteni szakmailag, és már most is tettek észrevételt.
Maronka Lajos polgármester:
További hozzászólás hiányában szavazásra teszi fel az előterjesztés tartalmát.
A döntéshozatalban résztvevők szám: 7 fő
Gádoros Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

73/2017. (V. 23.) KT. határozat:

Gádoros
Nagyközség
Önkormányzat
Képviselő-testülete,
mint
PROGÁDOR
Településüzemeltető és Szolgáltató Nonprofit Kft. legfőbb szerve, az PROGÁDOR
Településüzemeltető és Szolgáltató Nonprofit Kft. 2016. évi beszámolóját

193.
88.557 e Ft saját tőke összeggel
29.780 e Ft értékesítés nettó árbevételével
128 e Ft egyéb bevétellel
2.255 e Ft adózás előtti eredménnyel
1.979 e Ft adózott eredménnyel
1.979 e Ft mérleg szerinti eredménnyel elfogadja.
Végrehajtásért felelős:
Maronka Lajos polgármester a határozat közléséért
Határidő:

2017. május 31.

6.) Tájékoztató a Szogádor Kft. 2016. évi tevékenységéről, a bevételek és kiadások
alakulásáról
Maronka Lajos polgármester:
Felkéri a pénzügyi bizottság elnökét, mondja el véleményüket.
Cseresnyés Károlyné Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke.
Elmondja, a bizottság tárgyalta és elfogadásra javasolja a beszámolót a képviselő-testületnek.
Farkas László ügyvezető
Az előterjesztésből kiderül, hogy a Szogádor Kft. nem tartozik az eredményes cégek közé. Az
ÁFA-visszaigazítás is tovább mélyítette a szakadékot. Az értékcsökkenés nem volt jóváírva.
Azt a múlt évben rendezte a könyvelő. Palai József képviselőnek elmondja, próbált olyan
ingatlan cégeket keresni, aki érdemben foglalkozna vele, de nem talált. Csak olcsó áron
akarják az ingatlan kereskedők megvásárolni, azt pedig extraprofittal eladni. A cél nem az,
hogy a legalacsonyabb áron adják el, hanem a lehetőségekhez képest reális áron. Tavaly kettő
érdeklődő volt. Szezonban nagyobb lesz érdeklődés.
Fábri István képviselő:
A szerződés a jelenlegi bérlővel 2018-ig szól. Nagyon el kellene gondolkodni a pihenőház
további sorsáról. Értékesítésben gondolkodik, de nem el kótyavetyélni. Volt egy javaslat,
hogy ne költsenek rá, de ha szükséges még fordítsanak rá. De úgy lehet csak eladni, ha mutat
is az ingatlan. Nem egyszerű a döntés.
Palai József képviselő:
Ingatlankereskedők Magyarországon is vannak, akik megpróbálják kizsarolni a legkisebb
árat, de próbálkozni kell tovább. Fábri Istvánnal egyetért az állagmegóvásban. Rendbe kell
tenni a pihenőházat.
Cseresnyés Károlyné képviselő:
Ha nem tudják értékesíteni az ingatlant, akkor jövőre rá kell költeni, mert a bérlő csak akkor
fogja bérelni, ha megcsinálják rajta azt, amit kíván.
Maronka Lajos polgármester:
Megadja a szót Jámborcsik László gádorosi lakosnak.
Jámborcsik László gádorosi lakos:

194.
A mérlegbeszámoló 9,1 millió Ft veszteségről szól. Tudják miből adódik. Az előző
PROGÁDOR vezetés az amortizációt nem könyvelte le, de az attól még ott van. Most egyben
lekönyvelték, és nagyon rossz a látkép. Ennél a képviselő-testületi asztalnál is ülnek, akik
ilyen helyzetbe hozták a falut. Most volt Erdélyben, - kulcsos házak állnak a rendelkezésre és úgy látja, nem sok esélyük van, építésbeli hibák vannak az épületben. Korábban pedig azt
mondták, hogy ez milyen jól meg van építve. Ha a felújítás mellett dönt a testület, akkor vinni
kell a pénzeket kifele, az Önkormányzattól. Nehéz lesz kilépni Szovátából. Felszólítja azokat,
akik Szovátát erőltették, nyugodtan dobják össze a 100-110 millió Ft-ot és vegyék meg.
Abból a pénzből pedig multifunkciós csarnokot tudnának építeni, amit tegnap elmondott a
bizottsági ülésen. Úgy van kint a pénz, hogy nem lehet hozzá nyúlni. Azt mondta a volt
polgármester is, hogy ez egy mobilizálható vagyon. Ha lejár a bérlőnek a bérlete, és nem lesz
hajlandó bérelni tovább, akkor oda kell állítani egy őrző-védőt, mert szép lopják. Szégyelljék
magukat, akik megszavazták ezeket a dolgokat.
Maronka Lajos polgármester:
Vannak itt az asztalnál bölcs képviselők, akik mindig felhívják a figyelmet a törvényességre,
reméli, hogy majd segítenek értékesíteni, gazdaságossá tenni Szovátát, amit ők csináltak.
Egyébként használhatatlan. Akkor nem voltak törvénytudók és nem érdeklődtek, hogy hova
folynak a pénzek. A képviselő azért van, hogy segítse a település munkáját, ne kritizáljon
állandóan, mondjon valami megoldást, javaslatot. Reméli, hogy a Szovátai Pihenőház is
gazdaságos lesz egy szép napon.
További hozzászólás hiányában felteszi szavazásra a határozati javaslatot.
A döntéshozatalban résztvevők szám: 7 fő
Gádoros Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:
74/2017. (V. 23.) KT. határozat:
Gádoros Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a Szogádor Kft. 2016. évi tevékenységéről, a
bevételek és kiadások alakulásáról szóló tájékoztatót elfogadta.

7.) Dél-békési Jövőkép Nonprofit Kft.-vel kapcsolatos döntés meghozatala
Maronka Lajos polgármester:
Felkéri Cseresnyés Károlynét, a pénzügyi bizottság elnökét, hogy mondja el véleményüket.
Cseresnyés Károlyné, pénzügyi bizottság elnöke:
A pénzügyi bizottság tárgyalta és javasolja a csatlakozást a Dél-békési Jövőkép Nonprofit
Kft.-hez. 120 ezer Ft részesedést kell fizetni, vélhetően ebből valamikor tudnak majd
profitálni.
Palai József képviselő:
Javasolja elfogadásra azért, mert olyan világot élnek, amikor rengeteg pályázati lehetőség
van. Ezek a szervezetek a Képviselő úr hathatós közbenjárásával jöttek létre. Azért, hogy a
Dél-békési kistérségben található településeknek minél több lehetőséget tudjanak eljuttatni.
Ez a szervezet is rengeteg tanácskozást szervez, rengeteg üzletfelet hoz, és rengeteg
információhoz lehet jutni. Jó lenne ezeknek a tanácskozásoknak aktív részesének lenni, mert
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nem tudnak semmilyen lehetőséget idehozni a lakosság számára, sem a település számára.
Példaként említi, mielőtt a pályázatokat kiírták volna elkezdték szervezni a Kalendula tervet,
amivel 27 településnek az összes lehetőségét próbálták behozni, mind a 27 település belépett a
tervbe. Odaállt mögé egy pályázatíró csoport. Ennek köszönhető, hogy most Gádorosnak van
5 elnyert projektje.
Maronka Lajos polgármester:
További hozzászólás hiányában felteszi szavazásra az elhangzottakat.
A döntéshozatalban résztvevők szám: 7 fő
Gádoros Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:
75/2017. (V. 23.) KT. határozat:
Gádoros Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete
1.) dönt arról, hogy csatlakozni kíván a Dél-békési Jövőkép Nonprofit Kft-hoz (székhely:
5800 Mezőkovácsháza, Árpád utca 176., cégjegyzékszám: 04-09-013478)és ennek
érdekében a Dél-békési Kistérség Többcélú Társulásától (székhely: 5800
Mezőkovácsháza, Árpád utca 176., törzskönyvi azonosító: 583462) 120.000,- forint
értékben törzsbetétet vásárol az Önkormányzat 2017. évi költségvetése Általános
Tartalék terhére,
2.) megismerte és elfogadja a Dél-békési Jövőkép Nonprofit Kft. Társasági Szerződését,
3.) dönt arról, hogy felhatalmazza a polgármester a csatlakozáshoz és törzsbetét
vásárláshoz szükséges minden dokumentum aláírására.
Végrehajtásért felelős:
Határidő:

Maronka Lajos polgármester
értelem szerint

8.) Az Orosházi Járás Foglalkoztatási Paktumhoz való csatlakozás
Maronka Lajos polgármester:
Felkéri Fábri Istvánt, a szociális bizottság elnökét mondja el véleményüket.
Fábri István Szociális, Ifjúságvédelmi és Oktatási Bizottság elnöke:
Elmondja, a bizottság tárgyalta az ülésen, de ő nem látja át teljesen ennek a Paktumnak a
szerepét és a súlyát, de a bizottság úgy döntött, hogy javasolják tárgyalásra a képviselőtestületnek.
Varga Zsolt képviselő:
Szeretne felvilágosítást kérni polgármester úrtól, mert ő az előadója.
Maronka Lajos polgármester:
Csak annyit tud mondani, amit olvasni lehet, az előterjesztésben.
Palai József képviselő:
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A Paktummal kapcsolatban elmondja, 25 civilszerveződés, gazdasági társaság, illetve
önkormányzat alapította. Az ünnepélyes aláírása kb. 2 hete volt Orosházán, amelyre a
polgármester úr is megkapta a meghívót. Egy gazdasági társaság ügyvezetőjeként, egyik tagja
a képviselő. Mind a 24 tag ott volt, csak 1 tag hiányzott Gádorosról, Maronka Lajos
polgármester. Elhiszi, hogy nem is tud róla, ha nem jár el, vagy nem tud maga helyett küldeni
valakit. Ez a Paktum 300 millió Ft vissza nem térítendő támogatást nyert el 5 évre. Célja,
ebben a térségben azokat az embereket, akik eddig nem tudtak munkához jutni, illetve van
ambíciójuk arra, hogy dolgozzanak, azokat az embereket először is összeszedi, másodszor
felveszik a környéken az összes céggel a kapcsolatot. Felmérik, milyen képzettségű
szakemberekre van szükség. Ennek megfelelően ezeket az embereket képzésben fogják
részesíteni, és munkahelyet keresnek számukra. Óriási lehetőség. Gádorosnak van olyan
lehetősége, hogy 1 fő munkatárs, akit a Paktum fog fizetni. De csak akkor lesz értelme,
haszna, ha a polgármesterrel, a hivatallal tud szorosan együttműködni. Ez az ember akár
gádorosi is lehet. 5 éven keresztül szól a pályázat. A megyében 3 szervezet van, aki hasonló
pályázatot nyert el. A kormánynak eltökélt szándéka, hogy minél több munkahelyet és minél
több képzést biztosítson. Ez azért is fontos, mert a kormány évről-évre csökkenteni fogja, a
különböző munkanélküli támogatásban részesülő létszámot. A teljes foglalkoztatás elérése a
cél. A kérdés, hogy Gádoros tud-e majd ebből részesedni.
Maronka Lajos polgármester:
Nagyon szépen köszöni. Örül, hogy ilyen jó képviselő társuk van.
További hozzászólás hiányában szavazásra teszi fel az előterjesztést.
A döntéshozatalban résztvevők szám: 7 fő
Gádoros Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:
76/2017. (V. 23.) KT. határozat:
Gádoros Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete dönt arról, hogy
1.) utólagosan jóváhagyja Gádoros Nagyközség Önkormányzata csatlakozását a
„Foglalkoztatási partnerség kialakítása az Orosházi járásban” című, TOP-5.1.215- BS1-2016-00007 kódszámú projekt keretében létrehozott Orosháza Járás
Foglalkoztatási Paktumhoz,
2.) megismerte és elfogadja a határozat mellékletét képező Orosházi Járás
Foglalkoztatási Paktum Szervezeti és Működési Szabályzatát.
Végrehajtásért felelős:
Határidő:

Maronka Lajos
azonnal

9.) 2016. évi költségvetési rendelet módosítása
Maronka Lajos polgármester:
Felkéri a pénzügyi bizottság elnökét, mondja el véleményüket.
Cseresnyés Károlyné Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke:
Elmondja, a bizottság tárgyalta és elfogadásra javasolja a testületnek, miután csak azokat
tartalmazza, amiket ők eszközöltek, és az állam által nyújtott plusz támogatásokkal van
kiegészítve.
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Bencsik Sándorné képviselő:
Egy kérdése van hol állnak az általános tartalékban?
Libor Zsoltné pénzügyi csoportvezető:
Az általános tartalék 942.538 Ft.
Maronka Lajos polgármester:
További hozzászólás hiányában szavazásra teszi fel a költségvetési rendeletet.
A döntéshozatalban résztvevők szám: 7 fő
Gádoros Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete - 7 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül – módosította Gádoros Nagyközség Önkormányzat
Képviselő-testületének a 2016. évi költségvetésről szóló 1/2016. (II. 12.) önkormányzati
rendeletét az 6/2017. (V. 25.) önkormányzati rendelettel.
10.) Folyószámla-hitel felvétele
Maronka Lajos polgármester:
Felkéri Cseresnyés Károlynét, a pénzügyi bizottság elnökét, mondja el véleményüket.
Cseresnyés Károlyné, a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke:
A pénzügyi bizottság szerint fel kell venni a folyószámla-hitelt, illetve rendelkezésre kell,
hogy álljon, és csak akkor kell lehívni, ha munkabérre és járulékra van szükség. A bizottság
véleménye ez volt.
Palai József képviselő:
Azt szeretné kérdezni, hogy hitelképesek-e.
Igen – kapta meg a választ.
Varga Zsolt képviselő:
Nem tudja, ki miről tud, de ő olyanokat hall, hogy inkasszó van az Önkormányzat számláján.
Ezt pénzügyi bizottsági ülésen sem közölték velük. Szeretné, ha polgármester úr
megerősíteni, hogy igaz vagy nem. Ha inkasszó van a számlán, úgy hitelképtelenek. Mielőtt a
hitelről beszélnének, mondják meg, van-e inkasszó az Önkormányzat számláján vagy nem.
Maronka Lajos polgármester:
Pénteken jelezték, hogy bírósági végzés alapján – nem inkasszóztak – zároltak. Nagyon
sajnálja, hogy nem tudja mondani, hogy inkasszóztak. A bírónak a hibájából történt, de 48
órán belül rendeződni fog, és ismét van annyi pénze Gádorosnak, amennyi volt. A Gyulai
Törvényszék hibázott, nem vette figyelembe, hogy a Kúriához fordultak. Kibocsátotta, hogy
ki kell fizetni x összeget, ezért zárolták a számlát. Rosszul hallotta a képviselő, de jó, hogy
mondta. Ez olyan volt, mint 2015-ben a 9,5 millió Ft büntetést lecsípték, akkor volt inkasszó,
most nincs inkasszó.
Palai József képviselő:
Most 2017. van, ne nagyon mutogassanak visszafele. Amíg rajta van a számlán a zárolás,
addig hitelhez nem fognak jutni. A hitelfelvétellel kapcsolatban a pénzügyi bizottságban volt
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egy javaslata, egészítsék ki a határozatot azzal, hogy a hitelfelvételt csak az előterjesztésben
megjelölt célra, és addig az ideig lehet használni, amíg meg nem kapják a MÁK-tól a pénzt.
Szeretné, ha ezzel a kiegészítéssel fogadnák el, abban az esetben, ha nem lesz zárolás a
bankszámlán.
Bencsik Sándorné képviselő:
Kérdezi, a polgármestertől, hogy a számla szabad, nem szabad, hitelt tudnak felvenni, vagy
nem. Miért van zárolva a számla? Mit kell onnan teljesíteni? Ha hitelt vesznek fel, azt majd
fizetni kell. Milyen jövő várható az Önkormányzat pénzügyi helyzetében? Ha a számla
zárolva van, akkor folyószámla-hitelt sem vehetnek fel. Ezt a témát ejthetik, amíg a számla
zárolva van, mert addig nem lehet hozzányúlni. Ő nem pénzügyi szakember. Kérdezi, jól
gondolja-e.
Maronka Lajos polgármester:
A számla nem szabad, zárolva van. Bírói hibát követtek el a Gyulai Törvényszéken ez
kiderült. Várják a hivatalos levelet, hogy a számla ismét szabad legyen. A Takarékszövetkezet
elnökével folyamatos a kapcsolat, papírokra várnak.
Cseresnyés Károlyné képviselő:
Pénteken 11 órakor nézte meg a számlát, mert akkor szerzett tudomást a MÁK leveléről, hogy
nem fogják megkapni a bérre 29-én esedékes állami támogatást. Megnézte a számlán mennyi
pénz van. A bért futotta volna, a járulékot is majdnem. Akkor még azt gondolták, hogy a
Progádor Kft-től vesznek fel tagi kölcsönt, hátha nem kell felvenni hitelt. Akkor még ott volt
a számlán a pénz. A jegyző asszony utánajárt, hogy meddig hitelképesek, ő tette meg az
előterjesztést.
Palai József képviselő:
Elfogadja, majd meglátják, mi fog történni. Kérdése, mi lesz a fedezete ennek a hitelnek.
Elindult-e már ennek az értékbecslése. Megjegyezné, - amit a pénzügyi bizottsági ülésen is –
hogy ez 2016 májusában jelezte a MÁK, hogy milyen hiányosságok vannak. Eltelt 1 év, a
képviselő-testület erről nem tudott. Senki nem szólt, hogy gond van. A pénzügyi bizottság
vezetője, 2016 májusában azt mondta, ezek nem nagy dolgok, semmi szankció nem lesz. Úgy
tűnik elég kemény szankció következett be.
Cseresnyés Károlyné képviselő:
Ő azt mondta, amit neki mondtak, ezt a tájékoztatást kapta.
Palai József képviselő:
Egy éven keresztül semmi nem került a képviselő-testület elé erről. Csak most gyorsan
döntsenek, mert nem lesz bér. Egyikük sem kívánja, hogy a dolgozók ne kapjanak bért.
Kénytelenek és megszavazzák. De vannak feltételek, és lesznek ennek következményei.
Maronka Lajos polgármester:
Hozzáfűzi, ez olyan, mint a Pongó-ház, hamar-hamar, gyorsan.
Bencsik Sándorné képviselő:
A pénzügyi bizottság elnökétől kérdezi, hogy megnézték és egyébként lenne rajta annyi pénz,
ha a normatívát nem küldik? Igen – volt a válasz. Akkor miért is kell felvenni hitelt? A
polgármester úr azt mondta, hogy a számlát fel fogják oldani, innentől kezdve bér lesz. Akkor
miért beszélnek hitelről? Megkérdezte mennyi van a tartalékalapban, de az nem futja ki a bért.
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Az alszámlákhoz nem lehet hozzányúlni. Abból a pénzből nem fizethetnek, ami kifizetésekkel
terhelt. Az iparűzési adó ki fogja futni a bért? De nem érti, miért kell felvenni hitelt?
Cseresnyés Károlyné képviselő:
Az iparűzési adó ki fogja futni a bért. Nem biztos, hogy kell felvenni hitelt, csak ott álljon
rendelkezésre, úgy mint 2015-ben, akkor sem nyúltak hozzá. Ő is hitel ellenes, de ha
szükséges, akkor kell.
Maronka Lajos polgármester:
Ez egy biztosíték, nem akarják semmire költeni, de amíg nem rendeződik ez a pénzügyi
helyzet legyen ott.
Megadja a szót Jámborcsik László gádorosi lakosnak.
Jámborcsik László gádorosi lakos:
Nem akarja megsérteni Bencsikné képviselő asszonyt, aki úgy csinál, mintha nem tudná,
miről szól a történet. Elmondja, amit mindenki tud szerinte, a jegyző perrel kapcsolatban van
egy jogerős bírósági ítélet, ami a jelenlegi magyar törvények alapján végrehajtható. Van egy
másik rész, hogy felülvizsgálati kérelem van becsatolva, hogy kéri az Önkormányzat a
végrehajtás felfüggesztését. Erre jogi lehetőség van. A Kúria fogja elbírálni. Gyulán elnézték,
hogy a felülvizsgálati kérelem milyen részletezést tartalmaz, ezért bocsájtották ki a bírósági
végrehajtási végzést, ami alapján zárolták a számlát. Ezt majd fel fogják oldani. Lehet a
hitelfelvételen gondolkodni. Lehet, a Kúria azt mondja majd, hogy nem fogadja el a
végrehajtás felfüggesztését, és akkor beélesedik. Akkor pedig nem zárolják, hanem aznap el
fogják utalni a Varga József által megadott számlaszámra. Nem tudni, hogy helyt adnak-e
neki.
A másik a MÁK-os levél, ilyen azt gondolta, a mesében nincs, hogy egy 2015-ös évzárásból
adódó problematikát 2017 májusában úgy érnek meg, hogy amiatt az Önkormányzati
finanszírozást a MÁK felfüggeszti, azért ez egy kicsit meglepő. Kérdőre vonta Palai József
képviselő is a pénzügyi bizottság elnökét, nem őt kellene, ha ismernék a polgármesteri hivatal
működését, SZMSZ-ét, meg a hierarchiát, kinek mi a feladata, meg kinek ki a munkáltatója.
Azt mondja, hogy ez a jegyző hiányára, a jegyzőre, ügyintézőkre üt vissza, ugyanis ők
csinálják ezeket a dolgokat. Vagy tájékoztatják a polgármestert, vagy nem.
Tegnap volt egy beszélgetés, amin még itt volt a jegyző, – aki már június 1-től nem jegyző – a
pénzügyi bizottság elnöke, Fábri István képviselő, Ani, Tóth Tibor és beszéltek erről a
témáról. Egy kicsit másabb megvilágításba került részéről is. Először ő is csúnyán nekik esett,
de most sem tudták tisztára mosni magukat, ez az ő felelősségük szerinte. Érdekes, hogy ami
hibát nem tudtak helyrerakni 1 évig, az most 3-4 nap alatt sikerült. Ő úgy tudja, most már fel
tudták tölteni. Állítólag nagyon sokat küszködtek vele. Most már elfogadta a rendszer. Úgy
tudja, hogy az Önkormányzatoknak a 20 %-a ebbe a csapdába lépett bele, de majd utánajár,
mert ez egy rendszerbeli hiba. Utána fog járni, hogy Békés megyében hány Önkormányzatnál
függesztették fel ilyen hiba miatt a támogatást. Ehhez a pénzhez, - amit visszatartottak - majd
június 29-én hozzá fognak jutni,.
A Kúria, ha úgy dönt, a jegyző pénzét ki kell fizetni.
Nem érti Bencsikné okfejtését, hogy ezt le kell venni a napirendről, mert a számla foglalt. Ha
van egy döntés, akkor írják bele, mire lehet fordítani. Ingatlanokat kell majd fedezetként
felajánlani. Ugyanúgy, mint a Pongó-háznál, mikor a Progádor felvette a hitelt. Álságosnak
érzi az aggódást. Mikor Szovátára kellett hitelt felvenni, meg másra, akkor nem aggódtak. De
van igazuk. Palai József mondta, hogy következményei lesznek, hogy a MÁK visszatartotta a
májusi finanszírozást, ebben lépni kell a képviselő-testületnek és a polgármester úrnak.
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Bencsik Sándorné képviselő:
Mélyebben el kellene beszélgetniük, hogy rájöjjenek, hogy egyről beszélnek. A rendelkezésre
álló támogatást hagyják ott biztonságnak. De valamire egyszer úgy is itt fog lenni előttük, erre
számolni kell. Hallott ő is sokat az új könyvelési rendszerről. Azt nem tudja elfogadni, hogy
nem tudott erről a folyamatról, hogy a vége normatíva visszavonás lesz. Ha már felhozták,
elmondja, ki kell majd fizetni azt a 21 millió Ft-ot is. Lehet, hogy akkor inkasszó is lesz. Ő
dolgozott intézményvezetőként Fábri István idejében, és akkor nem volt ilyen helyzet
sohasem. Ez nyom nélkül nem fog elmúlni. A lakosság is nagyon aggódik. Lesz-e fizetés?
Ezek felvetések részéről. Itt vannak a pályázatok, amelyek 100 %-ban támogatottak, de nincs
olyan, hogy ne kelljen mellé tenni valamit ilyen-olyan dologra. Azt szeretné, ha
zökkenőmentes lenne minden.
Megértette, meg fogja szavazni a 20 millió Ft-os likvidhitelt. Hallotta, hogy ki van egészítve a
határozati javaslat, hogy csak arra lehet használni az összeget.
Ez egy nagyon komoly gond lesz a képviselő-testületi aszalnál és a lakosságnál, az
Önkormányzatnál. Kimondja, hogy ilyen helyzetbe a települést még senki, soha nem sodorta.
Úgy gondolja Fábri képviselő is ezt alátámaszthatja, mert ő teljesen másképpen vezette a
települést, vagy akár mondhatja Prozlik polgármester urat is. Soha nem volt ilyen helyzetben
az Önkormányzat.
Maronka Lajos polgármester:
Kéri, hogy ne aggódjon annyira a képviselő asszony, ne hogy rosszul legyen. Nem áll olyan
helyzetben a település, ahogyan lefesti.
Varga Zsolt képviselő:
Szerinte mindenkinek azt volt az egésszel a problémája, hogy lement az ülés, és ennek az első
napirendnek kellett volna, hogy legyen. Mivel átmeneti pénzügyi zárolás van. Ezt nem
Jámborcsik Lászlótól szerették volna megtudni, hanem a polgármester úrtól. Ezért mondta,
hogy zárolt számlánál hitelről akarnak dönteni. Amit kaptak jegyzőkönyvet, egy májusit, az
egy MÁK ellenőrzésről szól, ahol a pénzügyi bizottság elnöke kisebb hiányosságokról szól,
ami nem lett szankcionálva. De a jegyzőkönyvet tovább olvasva, Jámborcsik László
elmondja, hogy nem olyan kis hibák ezek.
Aggálya, hogy van egy pályázat a dűlőutakra, amire közel 16 milliós hitelt kell felvenni,
államilag garantált hitelről beszél, ez egy több mint 100 milliós pályázat, aminek az önereje
15 millió Ft.
A probléma, hogy van egy 22 milliós kifizetésre váró követelés az Önkormányzat felé, ez a
jegyző peréből ered.
Van egy pályázat, amit testületi döntés támaszt alá, amennyiben nyer a pályázat, végre kell
hajtani. Amennyiben nem lesz pénzük, úgy ennek a pályázatírási díját és tervezési díját –
közel 5 millió Ft – ki kell fizetni, anélkül, hogy megvalósulna a pályázatuk. Nem a körmeiket
aggatják a másik oldalon, próbálnak ésszerűen gondolkodni. Nem fogják nem megszavazni,
csak beszéljenek tisztán. Elvárják az őszinteséget.
Palai József képviselő:
Nem kapott választ arra, hogy mi lesz biztosítékként felajánlva.
Úgy gondolja, hogy Jámborcsik úrnak sok-sok igazság van a felszólalásában. Az hogy
megszólaltatott ez az oldal, állítja, hogy nagyon kevés információ jut el hozzájuk. A másik
oldal rendszeresen tájékoztatva van. Így ők nem tudnak részt venni a döntésekben. Ezt szóvá
teszik, ezért nem kell megsértődni senkinek sem.
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Elmondja, ha ki kell fizetni a 22 milliót, annak is kell lennie következményeknek.
Két éve hallgatják a polgármester urat, hogy volt itt csalás, ez meg az, ezért bírósági
feljelentést kell indítani, de itt 22 millió Ft-ról lesz szó.
De nagyon sok dologról kellett volna dönteni a testületnek szerinte, ami nem került a testület
elé. Önhatalmúlag lépték meg ezeket a döntéseket. Ennek is lesz előbb-utóbb valamilyen
következménye.
A gazdálkodásért a polgármester felel, mindig előhozzák a jegyző hiányát, közel egy évig
nem volt jegyzőjük. 6 hónapig Tóth úr töltötte be ezt a szerepet. 6 hónap után le kellett volna
jelenteni a járásnak. Kellett volna jegyzőt kérni. Nem a képviselő-testület hibája, nem az ő
hibájuk, hogy ez nem történt meg, és jegyző nélkül működtek. Ennek is van felelőssége. Így
gondolja.
Maronka Lajos polgármester:
A 9,5 millió Ft-nak, - amit a jegyző miatt fizettek ki – annak is lesz következménye. Az első
következménye az volt, hogy megszüntették a munkaviszonyt, mert elveszítette a bizalmat.
Olyan 10 milliónál tartanak, amit az Önkormányzat fizetett ki, a hivatal működése miatt.
Senki ne várja el tőle, hogy olyan embert foglalkoztasson, aki után büntetést fizetnek. Ha
például egy vállalkozó foglalkoztat egy alkalmazottat, aki tönkreteszi a gépét már harmadjára,
akkor – bocsánat – ne haragudjon meg az az illető, hogy kirúgják. Annak is lesz
következménye. Érdekes, hogy Palai úr nem tiltakozott, amikor 2015-ben inkasszóztak a
hivatal hibájából és 9 milliót vittek és fizettek ki.
Palai József képviselő:
A folyamatos visszamutogatásból elege van. Elmondja, – a lakosoknak is – hogy a
polgármester úr rendszeresen visszamutat, rendszeresen arra hivatkozik loptak, csaltak, már
mindent elmondott. A polgármester úr képviselő volt akkor, - ott ült - ha azt mondja, hogy ők
hibáztak valamiben, akkor a polgármester úrnak is felelőssége van valamennyiben, mert
képviselő volt, ezt miért nem teszi hozzá. Palai úr nem volt képviselő. Visszautasítja a
gúnyolódást, és a hangnemet.
Maronka Lajos polgármester:
Ha nem tetszik a képviselőnek, le lehet mondani.
Megadja a szót Jámborcsik László gádorosi lakosnak.
Jámborcsik László gádorosi lakos:
Először Varga képviselőnek mondaná, nem tőle hallatszott először az ülésen, hogy zárolva
van a számla – a felvételen megvan. Ő csak még egy kicsit részletesebben kifejtette. Tehát
polgármester úr mondta először, hogy zárolva van.
A másik, a vissza fele mutogatás, nem egyszerű, mert mind a két félnek van benne igazsága.
Polgármester úr elmondta, hogy akkor érdekes módon nem aggódtak, amely dolgokról beszélt
és bekövetkeztek. Mondhatja Szovátát is, ülnek itt képviselő-testületi tagok, akik
megszavazták, és ott van kint a pénzük. Ha nem lett volna konszolidáció milyen helyzetbe
került volna a falu. A kormánynak köszönhetik, hogy nem kerültek, oda ahova.
Nem biztos, hogy a jegyzőnek fizetendő összegre nem lehet esetleg a minisztériumnál valami
kis pénzt visszacsorgatni.
Elmondja még, hogy vannak kint követlelései az Önkormányzatnak is jócskán a faluban.
Több milliós nagyságú bérleti díjakkal tartoznak, ami már nyilván jog útra is van terelve.
Azzal kapcsolatban, pedig, hogy a képviselő asztal túloldalán ülők nincsenek olyan
tájékozottak, akár ő, azt ajánlja a figyelmükbe, hogy ő a saját pénzén, a saját idejéből áldozik
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arra – tegnap is 5 óra hosszat ült az Önkormányzatnál – mert érdekli Gádoros. Most már
másképpen lát a MÁK-os témában is.
Szerinte is változtatni kell az információ áramlásában Önkormányzaton belül, iskolaÖnkormányzat között és testületi szinten is.
A jegyző kérdése, - amit a Palai József felhozott – ezt is ő bányászta elő, hogy van a
törvényben egy olyan szó, hogy „legfeljebb 6 hónapig helyettesítheti a jegyzőt” az SzMSz
alapján az igazgatási csoportvezető. A Békés Megyei Törvényességi felügyelet előtt van még
egy-két ügy, mint például az 466 Ft-os kötbér elengedés ügye.
Ebben a jegyző témában dr. Sipiczki Jánostól – magánlevélben írt neki – először azt a
tájékoztatást kapta, hogy ne okoskodjon itt. Aztán újra írt neki egy újabb levelet saját
stílusában, és akkor azt írta vissza, hogy Jámborcsik úr magának igaza van, tényleg nem
lehetett volna Tóth Tibor csak 6 hónapig jegyző. A Kormányhivatalt tájékoztatni kellett
volna, lehet akkor is Tóth Tibort jelölik ki, de az eljárás menete törvényes lett volna. Ezt nem
a polgármesternek kellett volna jelezni, hanem aki a jegyzőt helyettesítette. Most volt egy
iskolai végzettséggel és szakmai gyakorlattal rendelkező jegyző, ő elment.
De így nem működhet egy Önkormányzat. Kárára válik az itt dolgozókra, a polgármester úrra,
és ilyen hangnemű képviselő-testületi üléseken fognak részt venni. Ezen változtatni kell, mind
a két félnek van ebben felelőssége.
Lehet mutogatni, hogy ki a hibás. Ami most Gádoroson van, tisztába kell tenni. Az anyagi
rész nem annyira rossz, mint ahogyan lefestették. Vannak vészjósló fellegek, mert lehet, hogy
azt az x millió Ft-ot ki kell fizetni. Jó lenne, ha 100 millióért visszavennék Szovátát, akik
elintézték.
A 9 millió Ft átalány kártérítéses dolog, a többi a felmentéshez kapcsolódó szabadság pénzt
akkor is ki kellett volna fizetni, ha Maronka Lajos a legbetonbiztosabban fogalmazza meg a
felmondást, ami fenn van a honlapon. Volt, aki megpróbált keresztbe tenni, hogy ne kerüljön
fel, személyiségi jogokra hivatkozva. A lakosoknak joga van megtudni, a perben mi hangzott
el, ki mit mondott. Nyilván az ítélet az, ami lett. Az első fokú ítélet is fent van. De ezt
megpróbálták levenni. Tóth Tibor – különféle jogi csűrés-csavarással - megpróbálta
megakadályozni, hogy a lakosok megtudják, mi van. Annak is a végére lesz járva a
Kormányhivatalnál fog kikötni. Olyan, hogy szóbeli tájékoztatás és szóbeli dolog alapján a
polgármester intézkedését felülírja egy igazgatási csoportvezető addig, amíg a jegyző
szabadságon van. Bencsikné emlegette Prozlik Lászlót, - ő nem emlegetné – hogy hova vitte a
falut, de Prozlik Lászlóval tuti, hogy nem merték volna megtenni. Ennyibe veszik a mostani
polgármestert.
Összességében a képviselő-tagoknak és a polgármesternek is össze kell szednie magát, mert
nem jól mennek a dolgok.
Palai József képviselő:
Mi lesz felajánlva?
Cseresnyés Károlyné képviselő:
A hitelkérelmet a jegyzőnő készítette el, és az van beleírva, amit a jegyzőnő beleírt. Esetleg
Tóth Tibor tud tájékoztatást adni.
Tóth Tibor igazgatási csoportvezető:
Tisztelettel köszönt mindenkit. Annyit tud, mielőtt a jegyzőnő elment azt mondta, hogy a
Pongó-ház, illetve a Kun-tanya legyen felajánlva. Ezeket fel kell még értékeltetni. Ez nem
biztos, ezért nem rakta ide.
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Libor Zsoltné pénzügyi csoportvezető:
Tisztelettel köszönt mindenkit. Megnézte a 2015-ös folyószámla-hitelben 3 ingatlanuk volt
felajánlva a Pongó-ház, a Piac-téri ABC, és a brigád épülete. 16 milliós folyószámlahitelkeret volt. Mivel most az összeg 20 millió Ft, ezért még a Kun-tanyát fel kell ajánlani.
Maronka Lajos polgármester:
Szerinte mindegy mi lesz felajánlva, először össze kell szedni. Nem a saját ötlete, de fel kell
ajánlani Szovátát. Jó értékű ingatlan, nagyon jó helyen van. Közép-Európa Svájcában van. A
Kun-tanyát lehet, hogy az MVH nem engedi.
Maronka Lajos polgármester:
További hozzászólás hiányában felteszi szavazásra a határozati javaslatot.
A döntéshozatalban résztvevők szám: 7 fő
Gádoros Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:
77/2017. (V. 23.) KT. határozat:

Gádoros Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete dönt arról, hogy
1.) maximum 20.000.000,- forint összegű folyószámlahitelt vesz fel a számlavezető
bankjától a Gádoros és Vidéke Takarékszövetkezettől, amely hitel fedezetéül az
Önkormányzat tulajdonában lévő ingatlanvagyon megfelelő részét jelzáloggal
terhelve biztosítékul adja, és amely csak az előterjesztésben szereplő célra
használható fel,
2.) felhatalmazza a polgármestert a folyószámlahitel felvételéhez szükséges
dokumentumok és a folyószámlahitel szerződés aláírására,
Végrehajtásért felelős:
Határidő:

Maronka Lajos polgármester
azonnal

11.) Bejelentések
-

Muhel János kérése

Maronka Lajos polgármester:
Megadja a szót Muhel János gádorosi lakosnak.
Muhel János gádorosi lakos:
Végig hallgatta az ülés hangnemét, elhangzottak kemény vádak pro és kontra. Annyit tud,
hogy gádoros nagyon rossz helyen fekszik.
Elmondja, nem önmaga miatt jött, hanem, hogy egy kis szint vigyen ebbe a lehangolt
dologba. Egy fiatalember miatt jött, aki 2015-ben másodmagával történelmet írt a szakmában,
országos versenyen. Gádorosról 2 ember jutott el oda. Az egyik fiatalember gádorosi
születésű, hátrányos helyzetű gyerek, 2 év független gyakorlat után kapott egy meghívást a
nemzeti válogatóra, egy országos versenyen vett részt Budapesten, ahol csodát tett. Úgy ment
oda, hogy öregbítse Gádoros hírnevét és a sajátját is, és szeretett szakmáját, megnyerte ezt a
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versenyt. Elnyerte a jogot, hogy Magyarországot képviselje Adu-dhabi-ban, a
világbajnokságon. Eljutott ebből a kicsi faluból. Nem jött még ide kérni. Most sem jött el,
hanem ő képviseli. Egy 12 tagú felkészítő bizottság tagja Muhel János. Elmondja, minden
segítséget megkap a budapesti szponzoroktól. Egy dologban azonban azok sem tudnak
segíteni. Az a tiszteletteljes kérése az Önkormányzat felé, hogy egy laptopot szeretne, amivel
tudja tartani a kapcsolatot a Budapestiekkel. A szentesi tanműhelyben készül fel, és napi
kapcsolatban kell lenniük. Nem új gépet szeretne, bármilyen használt is megfelel. Ha
támogatásra méltónak találják ezt a fiatalembert, akkor tegyék meg. Szegény családból
származik. Csak egy személyt kell támogatni, - nem a családot - csak Lóczi Gábort.
Gyakorlatilag ő akkor is fel fog készülni, ha ez a támogatás nem lesz, és ő akkor is tudja
majd, hogy honnan jött, ha leszáll a repülőgépről. Tudja honnan jött és hol tart, és tudják hova
tart.
Ha érdemesnek találják, akkor kéri, támogassák.
Palai József képviselő:
Szerinte ez óriási nagydolog. Ilyen még nem volt, hogy valaki így jöjjön a testület elé.
Maximálisan tiszteletben kell tartani, mert óriási eredmény. Javasolja, nézzék ki a laptopot és
az Önkormányzat vásárolja meg. Nagyon sok sikert kívánnak.
Muhel János gádorosi lakos:
Már beszéltek erről a Czinglér Csabával, nagyon fontos számára a számítógép, hogy tudjon
kommunikálni haza, mert borzasztó nagy versenyszabály van.
Maronka Lajos polgármester:
Elmondja, ő is maximálisan támogatja, hiszen még gádoros hírét is elviszi a világba. Lóczi
Gábor úrnak nagyon sok sikert kíván István áldásával.
Muhel János gádorosi lakos.
Van egy másik fiatalember is, aki 2. helyezett lett. Ő is gádorosi születésű, de már orosházivá
vált. A grémium Gábort választotta ki. A szárazépítő szakma, 2015-ben lett önálló szakma. 20
ország versenyzőivel fog versenyezni Adu-dhabi-ban. Jövőre Magyarország rendezi az
Európa bajnokságot, és akkor még a Gábor itthon fogja képviselni Magyarországot.
Köszöni szépen a támogatást.
Maronka Lajos polgármester:
Maximálisan támogatják, ki fogják nézni a laptopot, és ünnepélyes keretek között átadják.
Jóváhagyni javasol 150 ezer Ft-ot a laptopra.
Muhel János gádorosi lakos eltávozik a teremből.
Maronka Lajos polgármester:
További hozzászólás hiányában felteszi szavazásra a határozati javaslatot.
A döntéshozatalban résztvevők szám: 7 fő
Gádoros Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:
78/2017. (V. 23.) KT. határozat:

Gádoros Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete dönt arról, hogy

205.

Lóczi Gábor gádorosi lakosnak, aki a szárazépítő szakma országos 1. helyezettje lett, - így ő
fogja Magyarországot képviselni 2017-ben Abu-dhabi-ban, a világbajnokságon – hordozható
számítógéppel támogatja 150.000 Ft értékben, a tartalékalap terhére.
Felelős:
Határidő:

-

Maronka Lajos polgármester
Libor Zsoltné pénzügyi csoportvezető
értelem szerint

EuroAszfalt Kft – utak állapota

Maronka Lajos polgármester
Köszöni Kiss István úr türelmét, aki az EuroAszfalt Kft. képviseletében érkezett. Átadja a
szót a testületnek, hiszen ők kérték, hogy legyen meghívva.
Palai József képviselő:
Előre szól, hogy nem kötözködés a célja, csak szeretne észrevételt tenni. Átolvasta az
ellenőrző bejárást, ami arról szól, hogy 2016. 06 10-ig megtekintették a megrendelő által
jelentett hibákat, és garanciális jellegű hibákat kitűzték, hogy 2016. 10. 31-ig kijavítják. 2016ban 10. hó 27-én a bejárás során a jelenlevők megtekintették a megrendelő által jelzett hibák
javítását. Leírták, hogy ki is javították a hibát. Ő ehhez képest azt hallja, hogy a falu tele van
úthibával. Volt egy bizottság, aki összeírta több oldalon a hibákat. Ehhez képest ennyi van
csak feltüntetve.
A garanciális útjavítás 2018-ban lejár. Mennyi pénz van még a számlán a garanciális javításra.
Nagyon sok a rossz utca, a kátyú. Mint képviselő kéri, hogy a pénz legyen elköltve
maximálisan az utak javítására.
Kiss István az EuroAszfalt Kft. munkatársa:
Szeretettel köszönt mindenkit, és örül, hogy egy kicsit belefolyhatott Gádoros életébe.
A garanciális munkákat a képviselő felolvasta, mikor és mi hogyan történt. Vannak
szerződéses kötelezettségei a vállalkozóknak, ebben vannak a garanciális dolgok. A
garanciális dolgoknak a hibalistája az, amit több lépcsőben megkaptak, - kaptak egyszer 6.
hónapban tavaly, a bejárás előtt kaptak egy több csoport bejárását, fényképekkel alátámasztott
másik listát. Hosszú idő volt ennek a kivizsgálása. Az 5 bejárásos részen, 4-ben személy
szerint vett részt. Egyben egy kollegája. Úgy kell megtörténni a bejárásnak, hogy – a
csatornázás előtt egy állapot felmérés készült – ez nagyon sok dolgot ki tud szűrni a
garanciális dolgokban. Ettől függetlenül lehet jogos is benne és nem jogos is. Ez szűkített egy
kört. A helyszíni bejárásnál voltak olyanok, ami nem volt köthető a gerincvezeték építéséhez,
sem a bekötéshez. Innen megint szűkült egy kicsit. Ami fennmaradt és a hibalistán szerepelt
és megcsinálták az alvállalkozóik, vagy ők, a fővállalkozó. A mérnök szervezet - a FIDIK
eljárás szerinti független mérnök szervezet - van megbízva, aki a szerződésben meg van
jelölve, akinek a dolga ezt koordinálni. Ők össze fognak hívni egy garanciális bejárást. Kéri,
ha jogosnak látják, az úthibát újra tüntessék fel, ő majd összeveti a nagy listával, ami náluk
van, amelyen megjegyzések vannak hozzávetve. Vissza fogják megint ellenőrizni. Ha jogos
lesz ki lesz javítva, és az idén is meg kell történni egy lezárásnak. Örül, hogy volt egy olyan
képviselő, aki szépen próbálta a műszaki oldalát felvázolni ennek az elkészült garanciális
bejárásnak, de akkor mondják el a műszaki megoldást is arra az útszerkezetre, amilyen
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állapotban most van. Amit kaptak, abból kijavítani ugyanazon anyag minőséggel, ugyanazon
anyag tömörséggel úgy, hogy az altalaj rossz.
Ennél a közbeszerzésnél, az Önkormányzatnál „lebegő pénz“ van, a pénz bankgaranciával van
kiváltva. Ez addig van, ameddig szól a garanciális összegük. Rendelkezésre áll az az összeg,
de nem itt kézzel foghatóan.
Maronka Lajos polgármester:
Megadja a szót Jámborcsik László gádorosi lakosnak.
Jámborcsik László gádorosi lakos:
Elmondja, ő lett megszólíttatva, és ő nem képviselő, csak gádorosi lakos, aki nagyon utálja,
ahogy a Jókai utcán végig kell menni, de sok utcát mondhatna. Ő nem tud műszaki megoldást
mondani, mert nem útépítő mérnök, de azt tudja, hogy mielőtt nem dúlták széjjel a falut,
akkor a Jókai utcán nem így ment végig. Ez a válasz arra, amit neki címzett. Őt nem érdekli,
hogy az altalaj ilyen, meg olyan. Nem így néztek ki az utcák a munkálatok előtt.
Arról, hogy szűkítik a köröket a garanciális hibákra – van ami a vízhez kapcsolódó, van ami
korábban volt.
Azt tudja, hogy van bankgarancia, – kb. 100 millió Ft - de ebből mennyi lett lehívva. Tudni
kellene, hogy 2018-ig meddig lehet nyújtózkodni. Mi van akkor, ha annyi hiba van, hogy ez
az összeg nem takarja be.
Munkáknak a minőségéről - van olyan alvállalkozó, aki tönkrement. Az előző évi garanciális
munkákba a Jókai utca fel volt tüntetve, a Kossuth és a Bajcsy utca közötti teljes útszakasz, és
állítólag 2016. 7. hó 31-ig volt a vállalási határidő. Most 2017 májusát írnak és minden
bekötés, hogy néz ki. Meg lehet nézni. 2019-ben lehet, hogy ugyanott lesznek mint most ahol
vannak. Amit most garanciában művelnek arra nincs garancia, hogy 2-3-4 évig bírni fogja.
Érti, hogy ezt nehéz újra helyreállítani.
Arról, hogy Kiss úrnak végig kellett hallgatnia Gádoros problémáit, ez kissé büntetés volt
számára a polgármester úrtól.
Ha lesz még garanciális bejárás, helyreállítás, azt gondolja, döntsenek a képviselők arról,
hogy ne egy ember legyen ott. Legyen ott több képviselő és állják végig azt. Ha nincs
megcsinálva, akkor ne írják alá a jegyzőkönyvet. Ami most van a faluban, az tűrhetetlen.
Megcsinálták a Jókai utcát és 6 hónap múlva ugyanígy néz ki. Úgy érdekli, mint gádorosi
lakost,az út az autót széjjelveri a gömbcsuklót és a gumit tönkreteszi. Biztosan nem először
hallja ezt Kiss úr.
Megkérdezi, hogy minden utcánál fel van tüntetve, hogy melyik cég csinálta, itt a Jókai
utcánál a D betűs, ezek még léteznek? Igen, - volt a válasz. Akkor próbálkozzanak a Jókai
utcát úgy megcsinálni, hogy 6 hónap múlva ne így nézzen már ki, meg a többi utca sem.
Maronka Lajos polgármester:
Megadja a szót Kurunci Zoltán, gádorosi lakosnak:
Kurunczi Zoltán gádorosi lakos:
Mi a véleménye a polgármester úrnak a falu útjairól? Jegyzőkönyvek vannak róla, - amint
hallotta - és amikor végigmennek rajta látják, hogy nincs kijavítva. Amit elvégeztek munka
nem látszik. Erről a polgármesternek nagyon kemény és következetes véleménynek kellene
lennie. Ez az állapot, ha így halad, évről-évre rosszabb lesz. Legyenek szívesek a község
érdekeit képviselni. Ha Jámborcsik mond valamit, az rendben van, ő egy lakos, de ül itt 7
ember, aki a faluért felel.
Maronka Lajos polgármester:
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Nagyon rosszak a falu útjai, ezért hívták meg az úriembert, hogy tájékoztassa őket. A
leghatározottabban kérjük, hogy azokat a hibákat, amelyek a szennyvíz beruházásból
kifolyólag adódtak, azok az úthibák, süllyedések legyenek kijavítva. Tudja, hogy nem minden
az ő saruk, mert volt vízvezeték vezetés is. Süllyedések bármikor adódhatnak, de ami az ő
hatáskörükbe tartozik, azt legyenek szívesek a legsürgősebben – minőségi, jó munkát –
elvégezni. Ezek az utak balesetveszélyesek.
Kiss István az EuroAszfalt Kft munkatársa:
Úgy érzi egyszerűbb lesz a dolog, ha kapnak egy friss listát, amiről ők is tájékoztatják a
mérnökszervezetet, az utcaszakaszhoz tartozó képviselő nevét, elérhetőségét. Egy megbízást
adnak hozzá, hogy eljárnak az ügyben, mert a polgármester az aláíró a szerződés szerint. Ha
képviselő azt mondja, hogy pld. a Jókai utcában ő fog végig menni, akkor, ha elkészült,
megnézték, jogos, megcsinálták, ő legyen, aki ezt átveszi. Kéri azt a képviselőtől, hogy
legyen tisztában azokkal a hibákkal, amelyek biztosan a szennyvízcsatorna okozott. Nem
szeretnének ivóvízzel, telefonnal stb. úthibákkal foglalkozni, csak őket érintőekkel.
Legyen szépen leírva a lista, legyen rajta a hozzátartozó képviselő elérhetősége, mert ő lesz
átvételre igazolt. Az alvállalkozónak addig kell csinálnia, ameddig nem jó. Azzal a
jegyzőkönyvvel fogják majd az idén lezárni az éves garanciális javítást.
Maronka Lajos polgármester:
Össze kell írni a hibákat, és értesíteni Kiss urat.
Bencsik Sándorné képviselő:
Erről a szennyvízberuházásról készült egy tervrajz. Megvan, hogy melyik utcában, hol megy
a gerincvezeték, az átvágás. A megvalósulási terv alapján végig kellene menni az utcákon, az
Önkormányzat részéről valaki és a Kiss úrék részéről is valaki.
Elmondja, tényleg úgy, van, a Jókai utcában megcsinálták az utat, és 2-3 hónap múlva már
semmi nem látszott belőle.
Az Önkormányzat, a település és az EuroAszfalt Kft. érdeke is, hogy jól legyen megvalósítva
a munka.
Kiss István EuroAszfalt Kft. munkatársa:
Ennek semmi akadálya. Biztosan megtalálható a megvalósulás terv az Önkormányzatnál,
hiszen már volt ellenőrzés is a szennyvízprojekttel kapcsolatosan. Ha még sincs meg, akkor
egy PDF fájlban átküldik. Arra fel hívná a figyelmét a képviselőknek, - figyeljenek a
forgalomra, a 7,5 tonnát bíró makadám utakról, ahol a kukás autó forgolódik. Nem akar
fényképeket küldeni, hogy a fedlapok hogyan törnek össze, és miért. Próbálják együtt a
helyszínen kezelni ezt. Lesz ebbe kompromisszumos megoldás is. Csak olyat ne várjon el a
képviselő-testület, ha eddig makadám útburkolat volt, most oda egy aszfaltos helyreállítás
legyen. Ugyanazt a műszaki megoldást kell alkalmazni, ami jelenleg is most van.
Mindegyikről készült felvétel, mielőtt kibontották.
Fábri István képviselő:
Ő is benne volt az utakat bejáró csoportban, igyekeztek azokat a helyeket megjelölni, ahol
egyértelműen bizonyítható volt, hogy a szennyvízberuházás miatt történt. Sajnos úgy lett
kijavítva a Madách utca is, hogy 2 hónapot nem bírt ki, csak 2 hetet.
A képviselő-testületnek ebben felelősséggel kell részt vállalni, komoly feladat.
Maronka Lajos polgármester:
Megadja a szót Jámborcsik László gádorosi lakosnak.
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Jámborcsik László gádorosi lakos:
Kikéri magának, azt, amikor Kiss úr arról beszél, hogy makadám útból csináljanak aszfaltos
utat nekik, ők nem kérnek ilyet. Ilyen nem hangzott el. Azt várnák, legyenek az útjaik olyan
állapotban, mint mielőtt széjjel dúlták a falut.
Szerinte fordítva ülnek a lovon a garanciális bejárással, mert mondta Kiss úr, menjen ki egy
gádorosi bizottság és mérje fel a hibákat stb. Ő azt gondolja, a bejáráson minimum az
EuroAszfalt képviselőjének is jelen kellene lenni, és dokumentálni, milyen utca, hány szám
stb. Még a térkép is ott állna rendelkezésre. Nyilvánvalóan látszik, hogy mi a szennyvíz
hibája. Kellene egy ilyen bejárás, azt kellene dokumentálni és kijavítani, utána még egy
bejárás újra és akkor kell aláírni, hogy megcsinálták normálisan.
Kiss úr említette, hogy a kukás autók összetörik a fedlapokat, miért olyan lapokat tettek le,
mit gondoltak rollerrel járkálnak itten. Ezt úgy kell megcsinálni, hogy jó legyen. Ezt a
kifogást nem tudja elfogadni.
Javasolja, hogy a Képviselő-testület préseljen ki a Kiss úrból egy dátumot, mi az ameddig
felmérik mi a problematika és mi az, ami idő alatt meg fogják csinálni.
Bencsik Sándorné kimegy a teremből.
Maronka Lajos polgármester:
Megadja a szót Kurunczi Zoltán gádorosi lakosnak.
Kurunczi Zoltán gádorosi lakos:
Olyan javaslata van, hogy a képviselő-testület keressen egy olyan szakembert, aki ebben
otthon van, bízzák meg, hogy járja be az utakat, ő legyen a felmérő, ő írja alá a
jegyzőkönyveket, ellenőrizzen, szakember legyen. A jegyzőkönyveket a képviselő-testület
hozzájárulásával kell aláírni.
Kiss István EuroAszfalt Kft. munkatársa:
Elmondja, szerződésük szerint van egy mérnök szervezet. Értesítsék őket. Ők hívják össze,
egyeztessenek, járják be. Ő tett egy felajánlást, de egy kicsit máshogy lett a gádorosi lakosnak
az értelmezésében, semmi baj. A mérnök szervezet meghirdeti, be fogják járni, meg fogják
úgy csinálni, ahogy volt az az állapot, amit ők akkor rögzítettek.
Maronka Lajos polgármester:
A mérnök szervezettel fel fogják venni a kapcsolatot. Ezt a legrövidebb időn belül Tóth Tibor
végezze el.
Megköszöni Kiss úr megjelenését.
Maronka Lajos polgármester:
További hozzászólás hiányában felteszi szavazásra 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:
79/2017. (V. 23.) KT. határozat:

Gádoros Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testület dönt arról, hogy
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a szennyvízberuházással érintett utak miatt felveszi a kapcsolatot az EuroAszfalt Kft. mérnök
szervezetével, egyeztetnek a bejárásról, és az utak rendbetételéről.
Felelős:
Határidő:

Maronka Lajos polgármester
azonnal

Kiss István eltávozik a teremből.
Bencsik Sándorné visszatér a terembe.
Gondozási Központ kérelme
Maronka Lajos polgármester:
Felkéri a pénzügyi bizottság elnökét, mondja el véleményüket.
Cseresnyés Károlyné Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke:
A pénzügyi bizottság nem támogatja, hogy fel legyen véve gondozónő és takarítónő, mert ha
lehet, oldják meg továbbra is a közmunkásokkal.
Palai József képviselő:
A bizottsági ülésen azt javasolták, amennyiben közmunkással meg tudják oldani, felvételre
nincs szükség.
Maronka Lajos polgármester.
Arra kéri Tóth Tibor főtanácsos urat, hogy holnap egyeztessenek Garab Rozáliával, hogy
hogyan lehetne a hosszú foglalkoztatottak közül megoldani. Törvényes legyen, és ez által
tudjanak segítségére lenni az idősek otthonának.
Maronka Lajos polgármester:
További hozzászólás hiányában felteszi szavazásra a határozati javaslatot.
A döntéshozatalban résztvevők szám: 7 fő
Gádoros Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:
80/2017. (V. 23.) KT. határozat:

Gádoros Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete dönt arról, hogy a Gondozási
Központ részére az 1 fő gondozónői és 1 fő 4 órás takarítónői állást a hosszú távú
közfoglalkoztatás keretein belül kívánja megoldani a jogszabályi keretek között.
Felelős:
Határidő:
-

Maronka Lajos polgármester
értelem szerint

Máltai Szeretetszolgálat kérelme

Maronka Lajos polgármester:
Felkéri a pénzügyi bizottság elnökét, mondja el véleményüket.
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Cseresnyés Károlyné Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke:
A pénzügyi bizottság nem támogatja a kérelmet,– egyelőre egy civil szervezetet sem - hogy
kapjanak támogatást.
Varga Zsolt képviselő:
Az ülésen arról volt szó, hogy látva az Önkormányzat jelenlegi nehéz helyzetét, jelenleg nem
tudják támogatni egyetlen beérkező kérelmét sem. Mindig azt mondták segítenek, de a
mostani állapotban nem. Későbbekben, ha helyreállnak az Önkormányzat pénzügyei, minden
további nélkül mindenki megszavazza.
Maronka Lajos polgármester:
Ő is egyetért azzal, hogy most nem tudják támogatni, de változni fog a helyzet. Állandó
kapcsolatban van az ügyvédnővel, bírósággal, takarékszövetkezettel. Idő kérdése, hogy mikor
lesznek túl a súlyos pénzügyi dolgokon. Lehet órák kérdése és rendeződni fog. Után, mint
ahogy máskor is mindig támogatják az ilyen nemes cselekedeteket. Ő is 13 évet szolgált az
egyháznál és lelki vezetője volt a Máltai csoportnak, sokat segítettek, főleg Karácsonykor.
Nagyon sok szegény embernek okoztak boldog pillanatot. Szép, nemes dolog, ha ilyet tud
tenni valaki. Egy kis türelmet kér Maglóczki Jánosnétól, a Máltai csoport vezetőjétől, dr.
Prozlik Lászlótól is, a következő testületi ülésen már látni fogják, hogyan alakulnak a dolgok,
és meg fogják ítélni nekik a segítséget. Ezek olyan karitatív dolgok, amelyeket támogatni kell,
mert szociálisan érzékenyek.
Maronka Lajos polgármester:
További hozzászólás hiányában felteszi szavazásra a határozati javaslatot.
A döntéshozatalban résztvevők szám: 7 fő
Gádoros Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:
81/2017. (V. 23.) KT. határozat:

Gádoros Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete dönt arról, hogy a Máltai
Szeretetszolgálat részére támogatást jelenleg nem tud nyújtani, az Önkormányzat nehéz
anyagi helyzetére tekintettel. Ha a pénzügyi dolgok rendeződni fognak támogatni fogják a
szervezetet.
Felelős:
Határidő:

-

Maronka Lajos polgármester
értelem szerint

Mentő állomás támogatási kérelme

Maronka Lajos polgármester:
Ezt már régen szorgalmazzák, de testület elé kell hozni.
Felkéri, a pénzügyi bizottság elnökét, mondja el véleményüket.
Cseresnyés Károlyné Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke:
A bizottság az Orosházi Mentő állomás részére 100 ezer Ft-ot javasol adni, a tartalékalap
terhére.
Maronka Lajos polgármester:
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Ha stabilizálódik a helyzet, akkor kéri átutalni a támogatás összegét.
Hozzászólás hiányában felteszi szavazásra a határozati javaslatot.
A döntéshozatalban résztvevők szám: 7 fő
Gádoros Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:
82/2017. (V. 23.) KT. határozat:

Gádoros Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete dönt arról, hogy az Orosházi
Mentőállomás részére 100 ezer Ft támogatást biztosít - mentéstechnikai eszközök
megvásárlására - a tartalékalap terhére.
Felelős:
Határidő:

-

Maronka Lajos polgármester
értelem szerint

A Széchenyi 2020 keretében megjelent EFOP-1.2.11-16 kódszámú „Esély Otthon”
elnevezésű pályázat előkészítéséről

Maronka Lajos polgármester:
Felkéri, a pénzügyi bizottság elnökét mondja el véleményüket.
Cseresnyés Károlyné Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke.
A bizottság véleménye az volt, hogy be kell adni a pályázatot.
Maronka Lajos polgármester:
Hozzászólás hiányában felteszi szavazásra az I. határozati javaslatot.
A döntéshozatalban résztvevők szám: 7 fő
Gádoros Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:
83/2017. (V. 23.) KT. határozat:

Gádoros Nagyközség Önkormányzata pályázatot nyújt be a Széchenyi 2020 keretében
megjelent EFOP-1.2.11-16 kódszámú „Esély Otthon” elnevezésű pályázati felhívásra. Egyben
a Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az előkészítési feladatok
elvégzéséhez, valamint a pályázat benyújtásához szükséges intézkedéseket megtegye, az
érvényes benyújtáshoz szükséges nyilatkozatokat megtegye, a megállapodásokat megkösse,
az előkészítési feladatok határidőben történő teljesítés érdekében a végrehajtandó feladatok
ügyében eljárjon.
Határidő: azonnal
Felelős: Maronka Lajos polgármester
Hozzászólás hiányában felteszi szavazásra a II. határozati javaslatot.
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A döntéshozatalban résztvevők szám: 7 fő
Gádoros Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:
84/2017. (V. 23.) KT. határozat:

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a Széchenyi 2020 keretében
megjelent EFOP-1.2.11-16 kódszámú „Esély Otthon” elnevezésű pályázati felhívásra beadni
kívánt pályázat előkészítésre ajánlati felhívást tegyen közzé. Az így kiválasztott vállalkozást
bízza meg az előkészítési feladatok elvégzésével.
Határidő: azonnal
Felelős: Maronka Lajos polgármester

-

Területi Operatív program keretében a TOP pályázatok előkészítéséről

Maronka Lajos polgármester:
Örömmel tájékoztatták a testületet és a falut is, hogy mind a 5 pályázatuk nyert. A
pályázatoknak most van az előkészítése. Szeretnék ezeket a pályázatokat kézzel foghatóvá
tenni. Több mint 300 milliót nyertek. Óvoda, orvosi rendelő, piac, polgármesteri hivatal és az
idősek otthonának eszköz beszerzésére. Előkészítő munka kell hozzá. A Projektfelügyelet és
Galló Ferenc teljes mértéken mellettük áll. Különösebb munka nincs a pályázatokkal. A
közbeszerzést és a műszaki vezetőt kell megtalálni. Határozzák meg, hogy minél hamarabb
elinduljanak.
Varga Zsolt képviselő:
Látják-e azt a személyt, aki kapcsolatot tart a pályázatíró céggel, aki tudja majd ezt kezelni.
Maronka Lajos polgármester:
Czinglér Csaba fogja tartani a kapcsolatot a Projektfelügyelet és az Államkincstár között, aki
tovább küldi a dokumentumokat. Minden pályázatnak külön felelőse van. Az Önkormányzat
csak postai szolgálatot nyújt. Aláírások is lesznek. Jó, hogy itt van mellettük a
Projektfelügyelet. Most már írásban is meg van, hogy megnyerték a pályázatokat. Az
elkövetkező 3-4 hétben kell jobban belehúzni, műszakist kell keresni, közbeszerzést
elindítani. Folyik a munka a pályázatokkal kapcsolatban.
Maronka Lajos polgármester:
További hozzászólás hiányában felteszi szavazásra a határozati javaslatot.
A döntéshozatalban résztvevők szám: 7 fő
Gádoros Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:
85/2017. (V. 23.) KT. határozat:

Gádoros Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármester, hogy
a TOP-1.1.3-15-BS1-2016-00041, a TOP-1.4.1-15-BS1-2016-00047, TOP-4.1.1-15-BS12016-0014, és TOP-3.2.1-15-BS1-2016-00030 számú pályázatok kapcsán az előkészítési
feladatok elvégzéséhez szükséges intézkedéseket megtegye, a közbeszerzési tanácsadó és a
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műszaki ellenőr kiválasztásához szükséges ajánlatkéréseket folytassa le, és a szerződéseket
megkösse.
Végrehajtásért felelős:
Maronka Lajos polgármester
Határidő:
azonnal
- Üveges Katalin-féle Focitorna
Maronka Lajos polgármester:
Üveges Katalintól kaptak egy levelet, ami a 2017-es focitorna kalkulált költségeit tartalmazza.
Az Önkormányzat maximálisan támogatja. Tavaly sokan részt vettek rajta, sok embert
megmozgatott. A Focitorna 2017-ben bekerült az Önkormányzat munkatervébe. Legyen még
egy program Gádoroson, ami szórakoztató programokat ad.
A pénzügyi bizottság tárgyalta, kéri a véleményüket.
Cseresnyés Károlyné Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke.
A bizottság véleménye az volt, hogy a torna összes költségét vállalja az Önkormányzat. Még
szeretnének ingyenek ételosztást is. Az általános tartalékalap terhére.
Libor Zsoltné pénzügyi csoportvezető:
2017-ben született egy határozat, hogy már a 2017-es költségvetésbe 420 ezer Ft el volt
különítve. Tehát a tartalékalap terhére csak a különbözetet kell biztosítani.
Maronka Lajos polgármester:
Köszönettel vannak Üveges Katika felé és maximálisan mellé állnak.
További hozzászólás hiányában felteszi szavazásra a határozati javaslatot.
A döntéshozatalban résztvevők szám: 7 fő
Gádoros Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:
86/2017. (V. 23.) KT. határozat:

Gádoros Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete dönt arról, hogy
az Üveges Katalin-féle Focitorna költségét 614 ezer Ft-ban fogadja el.
a.) A 2017-es költségvetésben 420 ezer Ft van elkülönítve, a különbözetet a
tartalékalapból biztosítják.
b.) A Focitornán ingyenes ételosztást is szerveznek
c.) A szervezési munkálatokban az Önkormányzat részt vesz.
Felelős:
Határidő:

Maronka Lajos polgármester
Varga Zsolt képviselő - szervező
értelem szerint

Maronka Lajos polgármester:
Van-e még valakinek közérdekű bejelentése?
Varga Zsolt képviselő.
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A Focitornához szeretné még hozzátenni, hogy van a Focitorna, ami Gádoros rendezvénye.
Azt megelőzően van egy hét, ami viszont a gádorosi gyerekeknek egy focitábor, és
nyilvánítsák ki, hogy a gyerekeknek azt ingyenesen biztosítják. Mert szeretné kommentálni a
gyerekek és a szülők felé, hogy nem kell fizetni. De mindenképpen a pályahasználók, és a
pályafenntartók között konszenzusnak kell lenni. Ha a Gádorosi SE szépen rendben tartja a
foci pályát, és lesz egy tábor, ott kell egy konszenzió, hogy úgy is kerüljön vissza. Tartsák be
a dolgokat oda-vissza. Nem szeretné, ha a gádorosi gyerekeknek Eperjesen vagy
Nagyszénáson történne a tábor.
Cseresnyés Károlyné képviselő:
Temetői fákról elmondja, nem tartoznak a Naplemente Kft.-hez, állítólag az Önkormányzaté.
Az Önkormányzatnak kellene róla gondoskodni, a tuják borzasztóan el vannak terjedve.
Karizs Istvánnal beszélt, hogy meg kellene metszeni őket, de azt mondta, majd az ősszel. De
temetéskor a kocsin lévő koszorúkat súrolja a tuja, nehéz közlekedni az utakon.
A Naplemente Kft. bevállalta, hogy ő megmetszeti a fákat, ha átadják nekik kezelésbe.
kellene egy testületi döntés erről. Kezelésre átadják az út menti fákat, karbantartásra.
A másik bejelenteni valója, hogy felajánlottak 23 kis vadkacsát az anyjukkal együtt a Kuntanyára. Hogy elrepülnek-e ha nagyok lesznek, nem tudja.
Maronka Lajos polgármester:
A temetői fákkal kapcsolatban elmondja, adják át kezelésre a Naplemente Kft.-nek. Tegyék
rendbe a tujákat. Ingyen és bérmentve.
További hozzászólás hiányában felteszi szavazásra a határozati javaslatot.
A döntéshozatalban résztvevők szám: 7 fő
Gádoros Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:
87/2017. (V. 23.) KT. határozat:

Gádoros Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete dönt arról, hogy a Tótkomlósi
Naplemente Temetkezési Kft (5941 Tótkomlós, Aradi u. 33.), mint a Gádorosi Köztemető
üzembentartója részére átadja kezelésre a temető útjai melletti fákat, bokrokat, ingyen és
bérmentve.
Felelős:
Határidő:

Maronka Lajos polgármester
értelem szerint

Maronka Lajos polgármester:
A kacsákkal kapcsolatban elmondja, nagyon örülnek a felajánlásnak, mert minden Gádorost
gazdagítja. Nem tudják, hogy vadkacsa vagy japánkacsa.
Varga Zsolt képviselő:
Azt mondja, nézzék meg először, hogy a Kun-tanyán elhelyezhető-e. Fel vannak-e ilyenre
készülve.
Maronka Lajos polgármester:

215.
Azzal a javaslattal, hogy nézzenek utána, hogy elhelyezhető-e a Kun-tanyán, és ha nem
vadkacsa, akkor fogadják el, minden képviselő-testületi tag egyetértett.
Egy bejelenteni valója van még a képviselő-testület felé. Biztosan látják a képviselők, hogy
Tóth Tibor ül a jegyző helyén. Dr. Kovács Edinának szeretnék megköszönni azt a szép
munkát, amit végzett jegyzőként. Közös megegyezéssel távozott. Karrierjét – elmondása
szerint - Budapesten fogja folytatni, melyhez sok sikert és Isten áldását kívánják. Egy fiatal,
nagyon tehetséges emberről van szó.
Mivel több bejelenteni való nem volt, köszöni a tévénézők figyelmét és a testület munkáját.
Az ülést bezárja.

K. m.f.

Dr. Kovács Edina
jegyző

Maronka Lajos
polgármester
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