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Gyúró Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

2015. április 28. rendkívüli nyílt ülés 

Jegyzőkönyv 

 

Gyúró Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

2015. április 28-án  megtartott RENDKÍVÜLI NYÍLT üléséről 

 

 

Helyszín:  Gyúró Község Önkormányzata – tárgyaló terem 

 

Jelen vannak: Tóth Béla polgármester 

dr. Bakonyi Dolli alpolgármester 

Horváth Gyula helyi képviselő 

Szucsán Zoltán helyi képviselő 

Vinis Csaba helyi képviselő 

                  

  Velner Tímea kirendeltség-vezető 

 

Tóth Béla polgármester: üdvözli a megjelenteket. A képviselő-testületi ülést 16 óra 3 perckor 

megnyitja. Megállapítja, hogy a testület 5 fővel határozatképes, Halász István és Áldott Lóránt 

képviselő urak munkahelyi elfoglaltságuk miatt nem tudnak részt venni az ülésen. 

Tervezett napirend: 

 

1. A KEHOP-2.2.1 azonosító számú támogatási kérelem benyújtását célzó konzorciumi 

megállapodás 

Előterjesztő: Tóth Béla polgármester 

2. Együtt Gyúróért Egyesület támogatási kérelme 

Előterjesztő: Tóth Béla polgármester 

3. Egyebek 

 

 

Tóth Béla polgármester: aki a napirendet elfogadja, azt kéri, hogy kézfeltartással jelezze. 

 

A képviselő-testület a napirendet 5 igen szavazattal elfogadja. 

 

1. napirendi pont- A KEHOP-2.2.1 azonosító számú támogatási kérelem benyújtását 

célzó konzorciumi megállapodás 

 

Tóth Béla polgármester: ez a téma senki előtt nem ismeretlen, mivel a legutóbbi testületi ülés 

alkalmával ezt a témát már egyszer körbejárták. Akkor abban állapodtak meg, hogy megvárják, 

hogy Martonvásár tárgyalásokat folytasson le a Nemzeti Fejlesztési Programirodával. Szabó Tibor, 

Martonvásár város polgármestere az NFP-nél tett látogatása folyamán arra jutott, hogy az NFP által 

megküldött konzorciumi szerződéstől eltérni nem lehet. A kötelezettségvállalás előtti konzultáció 

kérését sem lehet beleírni, ennek formai okai vannak. 100 másik önkormányzattal fogják megkötni 

ugyanezt a szerződést, így nem lehet azt megváltoztatni egy-egy településen. Indul most egy hajó, 

amire, ha felszállunk, nyertes pályázatunk lehet, ha nem, akkor pedig nem lesz sem 

kapacitásbővítés, sem hálózatfejlesztés. Kérdés, hozzászólás? 

 

Nincs kérdés. 

 

Tóth Béla polgármester: aki egyetért a konzorciumi megállapodás aláírásával, azt kéri, hogy 

kézfeltartással jelezze. 
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A Képviselő-testület 4 igen, 1 tartózkodás mellett az alábbi döntést hozza: 

 

Gyúró Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

37/2015. (IV.28.) számú határozata 

A KEHOP-2.2.1 azonosító számú támogatási kérelem benyújtását célzó konzorciumi 

megállapodás megkötéséről 

 

 

1.) Gyúró Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a ''A Martonvásári 

agglomeráció szennyvíztisztítása, korszerűsítése, bővítése és a csatornázatlan területek 

rendszerbe történő becsatolása'' megnevezésű szennyvízelvezetési és -tisztítási program 

megvalósítása érdekében jelen határozat 1. melléklete szerinti Konzorciumi Együttműködési 

Megállapodást köt az NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Korlátolt 

Felelősségű Társasággal. 

2.) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az 1.) pont szerinti Konzorciumi 

Együttműködési Megállapodás aláírására, egyben a felhatalmazza a polgármestert arra, hogy 

a projekttel kapcsolatos bármely releváns dokumentumot a későbbiek folyamán önállóan 

elfogadjon és aláírjon. 

 

 

Felelős: a polgármester 

Határideje: azonnal 
 

 

2. napirendi pont- Együtt Gyúróért Egyesület támogatási kérelme 

 

Tóth Béla polgármester: az idei évben a civil keret terhére még nem érkezett támogatási kérelem. 

Az Együtt Gyúróért Egyesület megállapította, hogy az óvodaudvaron kivágott fák jó árnyékot 

tartottak a gyerekeknek, amikor kint játszanak. A kivágott fák természetesen pótolva lettek, 

azonban amíg ezek a fák nem nőnek meg, az árnyék pótlására napvitorlákat szeretnének kifeszíteni. 

A projekt megvalósításának összege 128.000 Ft, ebből 42.000 Ft-ot az Óvoda Alapítványa áll, a 

maradék összeget pedig az önkormányzattól kéri. Úgy gondolja, hogy ez egy abszolút támogatandó 

projekt. Van kérdés, hozzászólás? 

 

Nincs kérdés. 

 

Tóth Béla polgármester: aki egyetért azzal, hogy az Együtt Gyúróért Egyesület támogatási 

kérelmének helyt adjunk, azt kéri, hogy kézfeltartással jelezze. 

 

A Képviselő-testület 5 igen egyhangú szavazat mellett az alábbi döntést hozza: 

 

 

Gyúró Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

38/2015. (IV. 28.) számú határozata 

 

az Együtt Gyúróért Egyesület támogatási kérelméről 

 

 

Gyúró Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határoz, hogy az Együtt Gyúróért Egyesület 

kérelmének helyt adva – a 2015. évi civil alap terhére – 86.000,- Ft, azaz Nyolcvanhatezer forint 

összegben támogatja a „Napvitorlák az Óvoda udvaron” című projekt megvalósítását. 
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Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal 

 

3. napirendi pont- Egyebek 

 

Tóth Béla polgármester: tájékoztatja a testület, hogy megérkeztek a császárfák. Nedves homokban 

várják, hogy a végleges helyükre kerüljenek. A két öreghegyi önkormányzati telket fogják beültetni 

vele, illetve a faluban egy pár helyre, díszként. Nagyon gyorsan nő, 4 éves korában már tűzifaként 

kitermelhető, 8 évesen pedig akár bútorlapként is hasznosítható. Kérdés, hozzászólás? 

 

Vinis Csaba képviselő: a honlap mikor fog elindulni? 

 

Tóth Béla polgármester: ezen a héten felkerül a tárhelyre, és működni fog. Egyéb kérdés, 

hozzászólás? 

 

Nincs több kérdés, hozzászólás. 

 

Tóth Béla polgármester: megköszöni a részvételt és bezárja a testületi ülést 16 óra 15 perckor. 

 

 

Tóth Béla 

polgármester 

Dr. Balogh Lóránd 

Jegyző 

 

 

 

 

 

 

A jegyzőkönyv tartalmáért felelős: 

 

 

 

Velner Tímea 

kirendeltség-vezető 


