66.

JEGYZŐKÖNYV
Készült:

Gádoros Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012.
április 4-én 1400 órától megtartott rendkívüli üléséről

Az ülés helye:

Polgármesteri Hivatal Tanácskozó Terme

Jelen vannak:

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

Jelen volt tanácskozási
joggal meghívva:
Varga József jegyző
Tóth Tibor igazgatási csoportvezető
Libor Zsoltné pénzügyi csoportvezető
Dr. Prozlik László tisztelettel köszönti a rendkívüli testületi ülésen megjelenteket.
Megállapítja, hogy a Képviselő-testület határozatképes, mert 6 fő jelen van. Dr. Kishonti
András jelezte távolmaradását, Jegyzőkönyv-hitelesítőnek Fábri István és Maronka Lajos
települési képviselőket javasolja, akiknek a személyét a testület egyhangúlag elfogadja.
Jegyzőkönyvvezetőnek Bálint Krisztinát javasolja, mellyel a testület egyhangúlag egyetért.
Megkérdezi, ki ért egyet a meghívóban szereplő napirendi pontok megtárgyalásával A
meghívóban szereplő napirendi pontok megtárgyalásával a Képviselő-testület – 6 igen
szavazattal – egyhangúlag egyetért.
1.) Jelentés a határozatok végrehajtásáról
Dr. Prozlik László várja az előterjesztéssel kapcsolatos kérdéseket.
Fábri István kérdése a 29/2012. (II. 29.) KT. számú határozattal kapcsolatban, hogy ebben
van-e fejlemény?
Finanszírozási tervet kellett készíteni a szennyvízberuházás megvalósítása kapcsán
figyelembe véve az önkormányzatot terhelő költségeket. A határidő 2012. január 30. volt.
Akkor kérdezte, hogy elkészült-e ez a terv. Ha nem titkos, szeretne egy példányt kérni.
Dr. Prozlik László a 29/2012. (II. 29.) KT. számú határozattal kapcsolatban tájékoztatja a
képviselőket, hogy a fenntartóváltással kapcsolatban az önkormányzat a szándékát kifejezte.
A szándék az egy dolog. Fogadókészségnek is kell lenni a másik oldalon. Az iskolát megnézte
a főigazgató asszony múlt pénteken. Vele, és az iskolavezetéssel is tárgyalt és beszélgetett. Az
ígéret az, hogy ünnepek után hivatalosan fognak tájékoztatást kapni. Eddig még nem kaptak
hivatalos tájékoztatást. Ha hivatalosan megkapja az értesítést, rendkívüli ülést kell összehívni.
A szándéknyilatkozat tudatában a Képviselő-testületnek ismét ki kell nyilvánítani a
véleményét.
A finanszírozási tervvel kapcsolatban elmondja, az általa írt levelet a projektmenedzser
megkapta, az ismételt felkérés megtörtént. Még nem küldte meg a finanszírozási tervet. Nem
azért, mert könnyelmű és hanyag. Március 13-án volt egy szűkebb csoportmegbeszélés a
bankokkal, ahol új termékcsoportot, termékcsaládot próbálnak kitalálni, amely kapcsán a
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vállalkozóknak bizonyos rizikókat kell vállalni. A kidolgozása ennek folyamatban van. Ez
alapjában meg fogja változtatni a finanszírozást. A szakemberek szerint ez azt jelenti, hogy az
uniós támogatás finanszírozása 5-6, de akár 8-9 %-kal meg fog növekedni. Kevesebb lesz az
önerő. Ennek kell új lendületet kapnia. 180 projekt közült 120 áll. Ezen dolgozik egy szűkebb
csoport hat fővel, mely csoportban és munkában a projektmenedzser is benne van. Ha ez az
értékcsalád elfogadást nyert, és az utolsó kidolgozás is megtörtént, akkor el fog készülni a
finanszírozhatósági terv, és a képviselők tudomására fogja hozni.
További kérdés hiányában felteszi szavazásra, ki ért egyet a lejárt határidejű határozatok
végrehajtásáról szóló beszámolóval?
A Képviselő-testület – 5 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül – az alábbi
határozatot hozta:
38/2012. (IV. 4.) KT. számú határozat:
A Képviselő-testület a lejárt határidejű
határozatok végrehajtásáról szóló jelentést
elfogadja.

2.) Beszámoló a gyámügyi feladatok ellátásáról
Bencsik Sándorné elmondja, a Szociális, Ifjúságvédelmi és Oktatási Bizottság tárgyalta az
előterjesztést és a Képviselő-testület felé elfogadásra javasolja.
Fábri István elmondja, a beszámolóval kapcsolatban a bizottsági ülésen kapott választ a
kérdéseire.
Bencsik Sándorné elmondja, tartalmas és részletes a beszámoló. A gyermekek védelembe
vételével kapcsolatosan elmondja, jól látszik, hogy a gyámügy és a gyermekjóléti szolgálat
együttműködik, ez példás. Az aggaszó számára, hogy a védelembe vett gyermekek száma 11
fővel nőtt az elmúlt évhez képest. 31 gyermek van védelembe véve. Elég sok a veszélyeztetett
gyermekek száma. Ez plusz munkát jelent a gyámügyi ügyintéző és a gyermekjóléti szolgálat
számára.
Barcsikné Debreczeni Rozália hozzáfűzi, hogy a védelembe vett gyermekek száma amiatt is
nőtt, hogy 50 órás igazolatlan hiányzás miatt két főt védelembe kellett venni. Volt három
beköltöző, aki hozta magával a védelembe vételt. Ezt felül kell vizsgálni, és úgy látták, hogy
ezt továbbra is fent kell tartani. Március 3-a óta van hatályban az a jogszabályi változás, hogy
aki 50 óránál többet igazolatlanul mulaszt az iskolából, és betöltötte a 16. életévét, akkor nála
a családi pótlék folyósítását meg kell szüntetni. Úgy látja a kormány, hogy hathatós
intézkedést kell hozni, hogy az igazolatlan hiányzásokat kiszorítsák. Elsősorban a 16. éven
felülieket érinti ez. Ők hiányoznak a legtöbbet. Ez itt négy családot fog érinteni. Az a gond,
hogy ezek a családok családi pótlékból élnek.
Dr. Prozlik László elmondja, tisztán lehet látni a gádorosi helyzetet a beszámolóból. Örülni
kell, hogy egyelőre még kistérségi fennhatóság alatt, működik családsegítő szolgálat, aki
szorosan együttműködik a gyermekjóléti szolgálattal. Köszöni a beszámolót.
További kérdés és észrevétel hiányában felteszi szavazásra, ki ért egyet a gyámügyi feladatok
ellátásáról szóló beszámoló elfogadásával?
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A Képviselő-testület – 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi
határozatot hozta:
39/2012. (IV. 4.) KT. számú határozat:
A Képviselő-testület a gyámügyi feladatok
ellátásáról szóló beszámolót elfogadja.
3.) Tájékoztató a szennyvíz-csatornázási és szennyvíztisztítási beruházás aktuális
helyzetéről, kiemelten a költségek és befizetések alakulásáról
Ribárszki István megérkezik a terembe.
Dr. Prozlik László elmondja, Irtó Krisztián, Győrffy István és Németh Tibor más
elkötelezettségei miatt nem tudnak jelen lenni. Marton Andrásné munkahelyi elkötelezettsége
miatt nem tud jelen lenni. A Vízi Közmű Társulat Ellenőrző Bizottsági tagja Ribárszki István
jelen van.
Máté Róbert és Győrffy István az alábbi tájékoztatót küldték meg részére:
Győrffi István levelét idézi: „Sajnálatos módon a jelzett időpontban korábban lekötött el nem
halasztható tárgyaláson kell részt vennem, így írásban tájékoztatom a szennyvíztisztító telep
előkészítő, tervezési munkáival kapcsolatban.
A vízjogi létesítési engedély módosítási kérelmet személyesen nyújtottuk be 2012. február 08án. A megbeszélésen elhangzott hiánypótlási igényeket 2012. február 16-án írásban pótoltuk.
Sajnálatos módon a Környezetvédelmi Felügyelőség NATURA 2000 területtel kapcsolatos
hatás becslési dokumentáció készítését írta elő 15483-4-34/2012. számú végzésében, amelyet
2012. március 21-én vettünk kézhez.
Ezen hatásvizsgálat elkészítésével kapcsolatban 2012. április 03-án személyes megbeszélést
folytattam olyan szakemberrel, akinek ez irányú tevékenysége ismert és elfogadott a Hatóság
előtt.
A dokumentáció 2012. április 13-ig elkészül, azt 2012. április 17-18-án személyesen kívánjuk
benyújtani a Felügyelőségre, egyúttal kérve azt, hogy a vízjogi létesítési engedélyt lehetőség
szerint mielőbb adják ki.
A kiviteli tervek készítése folyamatban van. A fú létesítmények építési tervei 2012. április 06ig elkészülnek. Ezen terveket átadjuk a Megbízó, ill. a Mérnök felé jóváhagyásra. Az építési
kiviteli tervekkel párhuzamosan készülnek a gépészeti kiviteli tervek is.
Előreláthatólag (reméljük) a vízjogi létesítési engedély 2012. április második felében kiadásra
kerül, továbbá ezzel egyidőben várhatóan megtörténik a Mérnök szervezet általi jóváhagyás
is.
Tájékoztatjuk továbbá, hogy a kivitelezéshez kapcsolódó gépészeti berendezések egy része
már leszállításra került (szivattyúk, keverők).
A kiviteli tervek Mérnök által történő jóváhagyása után rövid időn belül megkötésre kerülnek
az építési munkákkal kapcsolatos szerződések, így a kivitelezési munkák előreláthatóan 2012.
május első napjaiban elindulnak.
Ezt megelőzően – legalább 15 nappal – szükséges a kivitelezési munkák megkezdésének
bejelentése a Kormányhivatal és a NAV felé az Önkormányzat által, továbbá vállalkozó által
a Országos Munkavédelmi és Munkaügyi Főfelügyelőség felé.
Kérem a fentiek szíves tudomásul vételét és megértését, hogy a mai napi Testületi Ülésen nem
tudunk részt venni.”
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Ezek után Máté Róbert levelét idézi: „Telefonon történt megbeszélésünk alapján tájékoztatom
Gádoros Nagyközség szennyvízcsatorna építési munkálatairól. A szennyvíztisztító telep
kivitelezésével kapcsolatban Győrffy István kollégám fog tájékoztatást küldeni.
A csatorna hálózat kivitelezésére 2011.12.14.-én kötötte meg a Megrendelő Gádoros
Nagyközség Önkormányzata és Kivitelező EuroAszfalt Kft. a kivitelezési szerződést.
December hónapban megindult a kiviteli tervek készítése az érintett szakhatóságok
bevonásával, illetve az állapot felvételek készítése. 2012 január hónapban a kiviteli tervek
rendelkezésre álltak, melyet az Ideiglenes Mérnök jóvá is hagyott. Ezzel egy időben
készítettük el a munkakezdési engedélyhez szükséges egyéb tervek az ajánlati
dokumentációnak megfelelően (Állapotfelmérés, Biztonsági és Egészségvédelmi Irányítási
Terv, Technológiai utasítás, Minősítési és mintavételi terv, Havária terv, Munkavédelmi
kézikönyv, Előzetes és részletes környezet irányítási terv, munkakezdési jelentés).
2012.02.16.-án a munkaterület átadás-átvétele megtörtént, munkakezdési engedélyt
2012.03.09.-én kaptunk. A kivitelezés ezután mind az öt átemelő körzetben megindult,
először házi bekötések építésével, majd gerincvezeték építésével. Az aktuális munkálatokról
minden héten tájékoztatást küldünk a Megrendelő Önkormányzat, illetve a PR szervezet felé.
Jelenleg Kb 2500fm gerinc vezeték építése történt meg a hozzá tartozó bekötésekkel együtt. A
házi bekötések építése folyamatosan történik az adott körzetekben.
Nyomóvezetékek közül a 4-es átemelő nyomóvezetéke 80%-ban az 1-es átemelő
nyomóvezetéke 40%-ban készült el. A tisztított szennyvíz nyomóvezeték készültségi állapota
80%-os. Mindösszesen kb. 5000fm nyomóvezeték készült el.
A köztéri átemelők közül mind az öt darab lesüllyesztésre került, a tolózár aknákkal együtt.
Jelenleg a fenék betonozása folyik. Ezen a héten az átemelők építészeti munkái befejeződnek.
2012 február hónapban benyújtottuk az első (5%-os) teljesítésünk, ami a tervezést,
munkakezdési engedélyt és az állapot felmérést foglalta magában. Március hónapban is
elértük az 5%-os teljesítési határt, sőt ez jóval meg is haladtuk, de a Megrendelő önrész
véglegesítésének hiánya miatt nem nyújtottunk be számlát.
Ezúton is kérjük Tisztelt Megrendelőt a pénzforrások minél előbbi véglegesítésére, hogy a
kivitelezés akadálytalanul folytatódhasson tovább.
A fentieken túlmenően tájékoztatom Polgármester Urat, hogy az érdekeltségi körünkben lévő
vállalkozások jelen pillanatban mintegy 20-25 fő Gádorosi lakos számára munkalehetőséget
biztosított, ami a későbbiekben folyamatosan bővülhet, ha a munkálatok akadálymentesen
végezhetőek.”
Ribárszki István felolvassa tájékoztatóját, mely tájékoztató a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
Fábri István elmondja, a munkák beindultak, több övezetben dolgoznak. A kivitelezési
munkák különösebb akadályt, gondot nem jelentenek pillanatnyilag. Azt is tapasztalta, hogy
rendesen hagyják ott az elvégzett munkát. Nincs nagy kupac, tisztességesen elvégezték a
munkát eddig. A lakosok tényleg láthatják, hogy beindul, és folyamatban van a
szennyvízberuházás megvalósítása. Reméli, hogy ez lendületet adhat a további befizetésekhez
is. Amit ma hallott, azok jó dolgok. Lehet, hogy a 17,3 %-os önerő kevesebb lesz, ez jó dolog.
Ez nem jelenti azt, hogy a vállalásokat nem kellene továbbra is rendszeresen fizetni.
Nem teljesen nyugodt, mert nem látja még a teljesen a beruházás pénzügyi részét. Ha jönnek a
részszámlák, az nem lesz egyszerű dolog. Úgy számolta, hogy 17 %-tól 27 %-ig van az ÁFA.
Ezt meg kell előlegezni fizetésnél, + 17 % az önerő, ez 40 %. Ez azt jelenti, hogy minden 10
millió forintból 4 millió forintot majd meg kell előlegezni. Sokat problémázott, hogy hogyan
lehet ezeket pénzügyileg megoldani. Reméli, hogy lesz megoldás és biztosíték.
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Az sem nyugtatta meg, ami a küldöttgyűlésen elhangzott, hogy az önkormányzatnak nem
szükséges fizetni. A pénzügyi tervben az önkormányzati ingatlanok utáni fizetés is szerepel.
Ha nem szerepelne, akkor rendben van.
Minden ingatlantulajdonost ösztönözni kell arra, hogy ezeket a fizetéseket szorgalmazza. A
jogi személyek vannak jobban lemaradva. Tehát rosszabb a jogi személyek által befizetett
arány, pedig a lakosok részéről sem annyira rózsás a helyzet. Helyt kell állni azok után is,
akik nem fizetnek.
Dr. Prozlik László elmondja, az új termék elfogadásával kapcsolatosan teljesen újra kell
számolni a CBA-t. Olyan, mintha az eddig 5 átszámolás nem jelentett volna semmit.
Bevontak kivitelezőket 5 % erejéig. Az ÁFA vissza fog térülni. Ezt csak banki hitelből lehet
megoldani. A 180 nagy projektből több mint 120 projekt áll. Ezért kértek külön szakértői
csoportokat, hogy dolgozzanak ki különböző verziókat. Ebben a munkában benne van a
projektvezetőjük is. Eddig amit mondott, az eddig is úgy volt. Aztán is úgy lesz, reméli.
Teljesen újra kell számolni minden, hogy ennek az új terméknek megfelelően be tudják
építeni ezeket a projekteket. Az első ilyen 5 projektben benne van Gádoros az előrehaladás
szempontjából.
További kérdés és hozzászólás hiányában felteszi szavazásra, ki ért a szennyvíz-csatornázási
és szennyvíztisztítási beruházás aktuális helyzetéről, kiemelten a költségek és befizetések
alakulásáról szóló tájékoztató elfogadásával?
A Képviselő-testület – 5 igen szavazattal, 1 tartózkodással, ellenszavazat nélkül – az alábbi
határozatot hozta:
40/2012. (IV. 4.) KT. számú határozat:
A Képviselő-testület a szennyvíz-csatornázási
és szennyvíztisztítási beruházás aktuális
helyzetéről, kiemelten a költségek és
befizetések alakulásáról szóló tájékoztatót
elfogadja.
4.) Beszámoló Gondozási Központ munkájáról
Bencsik Sándornénak a gazdálkodással kapcsolatban a kiegészítése, hogy a beszámolóban a
bevétel tervezetnél és teljesítésnél a térítési díjak szerepelnek, a normatíva nincs benne. A
2011. évben tervezett normatíva 18.034 ezer forint volt. A teljesítést még nem tudja
megmondani, mert nincs az év lezárva. A szociális, Ifjúságvédelmi és Oktatási Bizottság
véleményezte a beszámolót, azt elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.
Fábri István elmondja, most már valamivel szebb lett a pénzügyi bevételi dolog. Tisztázódott
azoknak a helyzete is, akiknek nem kell térítési díjat fizetni. Kiderült, hogy vannak
hadigondozottak a községben. Ez számára új volt. Tisztázódott a naplóvezetési téma is. Nem
értett egyet a nappali ellátás idősek klubjának dolgozói létszámával, ezért tartózkodott
bizottsági ülésen.
Kérdezte, hogy mennyi pénzt kell odatenni az önkormányzati bevételből, hogy fenntartható
legyen az intézmény. Amíg csak lehet, erről nem tud lemondani. Úgy látja, hogy ha
mindenről le kell mondani, tényleg nem marad itt semmi, mint ellátás.
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Bencsik Sándorné elmondja, a nappali ellátásnál 3 fő létszám van. Ezen a szakfeladaton van
betervezve a három fő, mely közül az egyik ő, mint intézményvezető, a másik egy szakképzett
gondozónő, aki ténylegesen ott dolgozik. A harmadik fő egy technikai dolgozó takarítónő, aki
nemcsak ott dolgozik, hanem két műszakban az egész intézmény területén. Sajnálatos, hogy
az ellátotti létszám ennyire kevés. Próbálnak a növekedés érdekében mindent megtenni. A
jelenlegi létszám 26, de az ellátotti létszám van finanszírozva. Programokat szerveznek a
dolgozók. Sajnos ennyit tudtak fele elérni Ennyien vannak, akik bejárnak. Ezért is javasolja
megfontolásra, hogy a működési engedélyt módosítsák. A jelenlegi működési engedély
ideiglenes, december 31-ig érvényes, és abban 100 fő az engedélyezett létszám. 30 főre
javasolja ezt a létszámot csökkenteni. A 100 fős létszám a szociális foglalkoztató miatt volt.
Le kellene vinni 30 főre, és tudnák teljesíteni a működési engedélyhez kötött létszámot is.
Egy főt kell alkalmazni, jelenleg ez meg is van. El is tudják látni az ellátottakat. Így lehetne
egy működési engedélye az intézménynek.
A gondozási központon belül négy szakfeladat van, az ötödik a védőnői szolgálat, melynek
gazdálkodása is benne van a beszámolóban. Ezen szakfeladatoknak a működtetése 75 millió
forint. 18 millió forint normatívát terveztek. Közel 25 millió forintot kell mellétenni az
önkormányzatnak a működéshez. Ez mindig is elhangzik, ismert szám ez a Képviselő-testület
előtt. Olyan tételekből tevődik ez össze, mint például, hogy a térítési díj 70 ezer forintot
fizetnek az ellátottak, és 113 ezer forint az önköltség.
A bevétel terhére fizették vissza közel 2 millió forintot az emelt színtű ellátást igénybe
vevőknek a visszajáró pénzt az ellátás alapszintűre minősítése miatt.
Dr. Prozlik László elmondja, 2010-ben 13 millió forintot kellett hozzátenni az
önkormányzatnak az intézmény működéséhez. Legnagyobb tétel mindig az iskola volt. 25-27
millió forint körüli összeget kellett hozzátenni a működéshez. Évente az intézmények
működéséhez 80 millió forintot kell hozzátenni. Nem véletlenül mondják, hogy
alulfinanszírozottak az önkormányzatok. Ezért vannak eladósodva a legtöbb helyen.
További hozzászólás hiányában felteszi szavazásra, ki ért egyet a beszámoló elfogadásával?
A Képviselő-testület – 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi
határozatot hozta:
41/2012. (IV. 4.) KT. számú határozat:
A Képviselő-testület a Gondozási Központ
munkájáról szóló beszámolót elfogadja.
5.) Bejelentések
-

Úszásoktatás

Kozmer Imre elmondja, a bizottság tárgyalta a kérelmet. Olyan döntést hozott, hogy a
továbbiakban is támogassák ezt a tevékenységet. Varga Zsolt a bizottság külsős tagja a 2012.
évi tiszteletdíját felajánlotta az úszásoktatás támogatására, ami 108 ezer forintot jelent, így a
bizottság javasolja, hogy az általános tartalék terhére az önkormányzat 400 ezer forintig
egészítse ki ezt az összeget, és ebből támogassák az úszásoktatást a továbbiakban is. A
szülőknek e mellé 3.000 Ft-ot kel befizetniük. Ez is emelkedett, eddig 2.000 Ft-ot fizettek a
szülők, most 3.000 Ft-ot kérnek. Majd meglátják, hogy milyen fogadókészség lesz erre. Talán
van elég idő még részletekben is befizetni ezt a 3.000 Ft-ot, hogy a gyerekek döntő többségét
el tudják vinni úszásoktatásra.
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Fábri István egyetért a bizottság javaslatával. Nem lenne szerencsés lemondani ezeknek a
gyermekeknek az úszásoktatásáról. Itt élő gyerekekről van szó, mindenféleképpen támogatni
kell. A szülőknek is csak vállalni kell azt, ami elő van írva. Óriási probléma csak nem lesz, és
ki tudják fizetni a szülők.
Dr. Prozlik László kérdése, hány gyermek esetében volt nehézség? Ez nagyságrendileg
mennyit jelentett?
Kozmer Imre elmondja, tavalyi évben volt először ilyen probléma, hiszen tavaly már úgy
kötötték ki, hogy csak azoknak a gyerekeknek adják meg az önkormányzati támogatást, ahol a
szülő befizet. A korábbi években nem volt, ott is volt szülői önrész, de a szülői önrész fölött
amennyibe még kerül. Olyan nem volt, aki egyáltalán nem fizetett. Aki nem a teljes összeget
fizette be, azt az önkormányzati részből fizették be. Tavaly már olyan döntés született, hogy
2.000 Ft, de csak azoknak, akik befizetik a 2.000 Ft-ot. Volt 3-4 gyermek, aki nem fizette be.
A 4. osztályokban a szülők már gyűjtöttek pénz osztálykirándulásra. Amennyiben lesz
úszásoktatás, és az önkormányzat támogatja, akkor az eddig befizetett pénzt inkább
úszásoktatásra használják fel. Fontosabbnak tarják a szülők is, hogy a negyedikesek
úszásoktatáson vegyenek részt.
Dr. Prozlik László további hozzászólás hiányában felteszi szavazásra, ki ért egyet azzal, hogy
az úszásoktatást 400 ezer forint erejéig támogassák, de csak azon gyermekek esetében,
akiknek szülei a 3.000 Ft-ot befizetik?
A Képviselő-testület – 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi
határozatot hozta:
42/2011. (IV. 4.) KT. számú határozat:
A Képviselő-testület az úszásoktatásra
maximum 400 ezer forintot biztosít az
általános tartalék terhére.
Kinyilvánítja, hogy 2012. évi költségvetési
rendeletét ennek megfelelően módosítani fogja.
Határidő: 2012. május 31.
Felelős: Dr. Prozlik László polgármester
-

Széchenyi u. 9. szám alatti ingatlan felajánlása

Kozmer Imre elmondja, a bizottság támogatja, hogy elfogadják a felajánlást.
Dr. Prozlik László kérdés és hozzászólás hiányában felteszi szavazásra, ki ért egyet azzal,
hogy a Képviselő-testület elfogadja az ingatlan felajánlást?
A Képviselő-testület – 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi
határozatot hozta:
43/2012. (IV. 4.) KT. számú határozat:
A Képviselő-testület a Gádoros, Széchenyi u.
9. szám alatti ingatlan ajándékozás jogcímén
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való felajánlását elfogadja. Felkéri a
polgármestert a szükséges intézkedések
megtételére.
Határidő: Folyamatos
Felelős: Dr. Prozlik László polgármester
-

Oldtimer Klub kérelme

Dr. Prozlik László elmondja, a pénzügyi bizottság tárgyalta a kérelmet.
Kozmer Imre elmondja, a támogatás mellett szól, hogy ez az egyesület szoros kapcsolatban áll
az önkormányzattal, hiszen minden falunapon veterán motor és autó-kiállítást szoktak tartani
ingyen. Figyelembe vette az önkormányzat a saját pénzügyi helyzetét is. A bizottság azt
javasolja, hogy támogassák az eddigi jó kapcsolatokra, és a jövőbeli kapcsolatok reményében
ezt az egyesületet 50 ezer forinttal abban az esetben, amennyiben az egyesület meg fog felelni
a jogszabályi feltételeknek május 31-ig, mely szerint csak az az egyesület támogatható, aki az
előző évi beszámolóját és mérlegét a cégbíróságnál letétbe helyezi, és ezt igazolni fogja.
Dr. Prozlik László megkérdezi, ki ért egyet a bizottság javaslatával?
A Képviselő-testület – 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi
határozatot hozta:
44/2012. (IV. 4.) KT. számú határozat:
A Képviselő-testület kinyilvánítja, hogy az
Orosházi Technikai Sportok Egyesülete részére
50 ezer forint támogatást nyújt, amennyiben a
jogszabályi feltételeket az egyesület teljesíti.
Határidő: 2012. június 30.
Felelős: Dr. Prozlik László polgármester
-

Helios Alapítván kérelme

Kozmer Imre elmondja, eddig szinte kivétel nélkül mindig voltak Torja testvértelepülésről
gyermekek. 2-3 fő, és kísérő nevelőkkel szoktak érkezni. Ez egy egy hetes tábor, több
program van. Bejárják a megyét. Gádorosra is el szoktak látogatni. A bizottság támogatja azt
a javaslatot, hogy az alapítvány rendezvénye kerüljön megrendezésre, és ezért 60 ezer forint
összegig támogatják, hogy egy étkezést az önkormányzat biztosítson az egész tábor számára.
Úgy állítják össze a programot, hogy ez Gádoroson megoldható legyen.
Fábri István javaslata, hogy a 600 ezer forintos testvértelepülési keretből támogassák ezt a
kérelmet.
Maronka Lajos elmondja, ezekkel a megkeresésekkel kapcsolatban megfogalmazódott benne,
hogy lassan már mindenki sorba áll, és folyamatosan a támogatás kérik. Őket is támogatta
már valamelyik önkormányzat vagy esetleg határon túlról valaki? Mindenki jobban áll már
anyagilag, és minden szempontból. Százezrek mennek el ilyenekre. Gádorosi gyerekek meg
éheznek. Semmiféle támogatással nem ért egyet, amíg a házuk táján nincs rend.
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Dr. Prozlik László elmondja, őket is támogatják, ha elmennek testvértelepülésre, mert az ottlét
valamennyibe kerül. Jó vendégfogadás jó szokása, hogy nem fizettetik ki velük azt, amit
elfogyasztanak.
Az igaz, hogy nem kértek, valószínű, nem jutott eszükbe.
Ezek a szervezetek egyre jobban rá lesznek arra kényszerülve, ha felszínen akarnak maradni.
Önkormányzat közvetlen csak azokat támogathat, kiemelt sportágakat, akiket jogszabály
előír. Támogathatja a gazdálkodó szféra, mert az adójából leírhatja. Nagyon nehéz helyzetben
vannak ezek az egyesületek, civil szervezetek, mert a létük forog kockán. Biztos drasztikusan
csökkeni fog ezeknek az egyesületeknek a száma.
Kozmer Imre elmondja, valóban húzni kell egy határt. Csak és kizárólag azokat támogassák,
akikhez valamilyen módon kapcsolat fűzi őket. Azért támogatja a magyarság tábort, mert
ezek a gyerekek semmilyen más módon nem jutnak el ide Gádorosra.
Dr. Prozlik László további hozzászólás hiányában felteszi szavazásra, ki ért egyet azzal, hogy
támogassák a Helios Alapítvány által megrendező Magyarság Tábort azzal, hogy 60 ezer
forint összeg erejéig egy étkezést biztosítanak a tábor számára a testvértelepülési
kapcsolatokra tervezett keretből?
A Képviselő-testület – 5 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül – az alábbi
határozatot hozta:
45/2012. (IV. 4.) KT. számú határozat:
A Képviselő-testület a Helios Alapítvány
(5900 Orosháza, Martinovics u. 10.,
képviselője: Fülöp Béla) támogatási kérelmét
jóváhagyja, a XVI. Békés megyei települések
határon kívüli testvértelepüléseinek szervezett
Ifjúsági Magyarság Tábor megrendezéséhez
60.000 Ft támogatást biztosít a testvértelepülési
kapcsolatok ápolására biztosított keret terhére.
Felkéri a polgármester, gondoskodjon a
támogatásra biztosított összeg felhasználásáról.
Határidő: Értelem szerint
Felelős: Dr. Prozlik László polgármester
-

Kistarcsa Polgármestere kérelme

Kozmer Imre elmondja, a bizottság nem támogatja a kérelem támogatását.
Dr. Prozlik László más javaslat hiányában felteszi szavazásra, ki ért egyet azzal, hogy
Kistarcsa Polgármesterének Internálótábor Emlékmúzeum létrehozása iránti kérelmét ne
támogassák?
A Képviselő-testület – 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi
határozatot hozta:
46/2012. (IV. 4.) KT. számú határozat:
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A Képviselő-testület kinyilvánítja, hogy
Kistarcsa
Polgármesterének
Kistarcsai
Internálótábor Emlékmúzeum létrehozása
iránti kérelmét nem támogatja.
-

2012. évi közbeszerzési terv

Kozmer Imre elmondja, a bizottság támogatja a közbeszerzési terv elfogadását.
Dr. Prozlik László elmondja, az idei évben várhatóan nem lesz közbeszerzés. Futó pályázatok
vannak.
Megkérdezi, ki ért egyet az előterjesztésben szereplő határozati javaslat elfogadásával?
A Képviselő-testület – 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi
határozatot hozta:
47/2012. (IV. 4.) KT. számú határozat:
A Képviselő-testület a melléklet szerint 2012ben nem kíván közbeszerzési törvény hatálya
alá eső beszerzést, beruházást indítani.

Dr. Prozlik László más bejelenteni való hiányában megköszöni a részvételt, és az ülést
bezárja.

K. m. f.

Dr. Prozlik László
polgármester

Varga József
jegyző
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