GYOMAENDRİD VÁROS KÉPVISELİ-TESTÜLETE
GYOMAENDRİD
1/2001.
JEGYZİKÖNYV
Készült Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete 2001. Január 25-i ülésérıl a Városháza Nagytermében.
Jelen vannak:

Dr. Dávid Imre polgármester, Gellai Imre, Dezsı Zoltán alpolgármesterek,
Babos László, Bátori Gyula, Czibulka György, Császárné Gyuricza Éva, ifj. Dógi
János, Garai János, Hack Mária, Hangya Lajosné, Jakus Imre, Jenei Bálint, Dr.
Kovács Béla, Tótka Sándor, Dr. Valach Béla, Vass Ignác képviselık
Dr. Csorba Csaba jegyzı, Megyeri László aljegyzı,
Tímárné Binges Irén, Pápai Pálné, Tóth Lajosné, Uhrin Zoltánné, Rau József
osztályvezetık,
Tárgyalási joggal az önkormányzati intézmények vezetıi,
A helyi és a megyei sajtó képviselıi és néhány érdeklıdı állampolgár
Rajkó Sándorné jegyzıkönyvvezetı

Dr. Dávid Imre polgármester köszöntötte a képviselı-testület jelenlévı tagjait, a jegyzı, aljegyzı urat, a hivatal
osztályvezetıit, intézmények vezetıit, a sajtó képviselıit és az érdeklıdı állampolgárokat.
Megállapította, hogy az ülés határozatképes, a 20 fıs tagságból jelen volt 17 fı. Véháné Szedlák Ildikó képviselı
betegség miatt maradt távol, Knapcsek Béla képviselı jelezte, hogy késıbb fog érkezni, míg Kovács Attila
képviselı távolmaradásának okát nem jelezte.
Jegyzıkönyv hitelesítıknek kijelölte Babos László és Bátori Gyula képviselı urakat.
Ezt követıen röviden szólt az elmúlt ülés óta eltelt idıszak fontosabb eseményeirıl
December hónapban különbözı karácsonyi ünnepségek voltak a városban. Az idısek részére adományozandó
karácsonyi csomagok kihordása megtörtént. Egy-néhány csomag az, amely megmaradt, ezeket a Városi
Gondozási Központ kapta meg.
A Magyar Kultúra Napja alkalmából Diószeginé Bíró Ilona –Lona- festımővésznı képeibıl nyílt kiállítás a
Katona József Mővelıdési Központban. Ez alkalomból „A magyar kultúra lovagja” kitüntetı címet kapta Dr.
Szilágyiné Német Eszter és Vaszkó Irén.
A képviselı-testület nevében köszöntötte a kitüntetetteket, munkájukhoz jó erıt, egészséget és sok sikert kívánt.
Január 17-én 17 település képviselıinek részvételével térségi tanácskozást tartottak a 2001 évi
szúnyoggyérítéssel kapcsolatos feladatok ügyében. Bízott benne, hogy az állami támogatások megszerzésére
benyújtásra kerülı pályázatok elbírálását illetıen eredményesebben tudnak majd lobbizni.
Január 1. Napjától az okmányirodában beindult a gépjármő ügyintézés. Ez idáig 72 db forgalmi engedély
kiadására került sor, 2 rendszámtábla cseréjére. A rendırkapitányságtól átvett ügyiratok közül jó néhányat már
sikerült rendezni.
Az elsı napokban voltak fennakadások, nem volt folyamatos az ügyintézés, de mára a hiányosságok pótlásra
kerültek, az ügyintézési idı lényegesen lecsökkent. Kb egy hónap kell még ahhoz, hogy napra kész folyamatos
ügyintézés legyen.
Megkezdıdtek a 2001. Február 1-tıl 21-ig zajló népszámlálás elıkészítı munkálatai. Körzetfelosztás,
számlálóbiztosok, felülvizsgálók felkészítése stb.
Az orvosi ügyelet épület felújítási munkáinak befejezése megtörtént. Az „átadás” során egy munkaértekezlet
megtartására is sorkerült a háziorvos, gyermekorvosok részvételével.
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Az épület fejújítására, minimális mőszervásárlásra több mint 12 millió Ft-ot költöttek, melynek nagy része a
katasztrófa pénzalapból került biztosításra.
Mindezek ellenére az orvosi ügyelet fenntartása, mőködtetése továbbra is nagy gondot jelent a városnak, ugyanis
az ellátást az önkormányzatnak kötelezıen biztosítania kell, de az erre kapott állami támogatás közel sem fedezi
a feladat ellátását. Az idei évben közel 4 millió Ft-ot kell az önkormányzatnak az ügyeletre fordítani, ahhoz hogy
egyáltalán mőködıképes legyen.
Egyre inkább felvetıdik a feladat átszervezésének gondolata, esetleg úgy, hogy kiadják vállalkozásba. Lehetıség
mutatkozik egy fiatal orvosokból álló – békéscsabai kórház orvosai – ügyeleti stábnak átadni, amely ellen a helyi
orvosok egy részének nem volt kifogása.
Mindenképpen olyan megoldáson kell gondolkodnunk, ami hosszú távon megoldja ezt a problémát, és a
jelenlegitıl kevesebbe kerül a városnak.
Várhatóan februárban egy részleteiben kidolgozott elképzelés kerül majd a képviselı-testület elé beterjesztésre.
A Sallai utcán és a Kossuth úton lévı az Állami Kincstár tulajdonában lévı épületek sorsáról nem sikerült
elıbbre jutni. Lassan négy éve, hogy nem tud a kincstár dönteni abban, hogy a pályázók közül ki kapja meg az
épületeket.
Az elızetes információk szerint a Bethlen Gábor Szakképzı Iskola Földmővelésügyi és Vidékfejlesztési
Minisztériumhoz történı átadása valószínőleg 2001. Július 1. Napjától megtörténik.
Befejezésként tájékoztatta a jelenlévıket, hogy a NEC alapítványtól hivatalos meghívást kapott Németországba,
néhány környezı település polgármesterével együtt. Az utazás költségét az alapítvány finanszírozza.
Egyéb polgármesteri bejelentése nem volt, megadta a szót a képviselı-testület tagjai részére közérdekő kérdésük,
interpellációjuk felvetéséhez.
Császárné Gyuricza Éva képviselı az endrıdi új piaccal kapcsolatban három lakossági kérést kívánt
tolmácsolni.
- szeretnék, ha az új piactéren kívül esı helyre is elhelyezésre kerülne egy hirdetıtábla
- a piac és a templom között lévı sikátor nagyon keskeny – a gyalogosok, kerékpárosok nehezen férnek el.
- A Damjanich utcát mindenképpen szükséges egyirányúsítani a megnövekedett forgalom miatt.
Dr. Dávid Imre polgármester elmondta, a Városüzemeltetési osztály megteszi a szükséges intézkedést a
kérésekkel kapcsolatban.
További képviselıi hozzászólás nem volt, a Polgármester javaslatot tett az ülés napirendjére, melyet a
meghívóban leírtakkal ellentétben úgy javasolt módosítani, miszerint 4. Napirendi pontként vegyék fel a Dr.
Kolozsvári Árpáddal kötött háziorvosi szerzıdés tárgyú elıterjesztést.
A képviselı-testület a napirendre tett javaslatot egyhangú, 18 igen szavazattal elfogadta és az alábbi határozatot
hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
1/2001.(I.25.)KT. sz. határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete az ülés napirendjét az alábbiak szerint határozza meg:
1.
2.

Helyi járatú autóbusz jegyár változás 2001. február 1-tıl
Az önkormányzat vagyonáról és a vagyontárgyak feletti rendelkezési jog gyakorlásának
szabályiról szóló rendelet módosítása
3. A Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Mőködési Szabályzata
4. Dr. Kolozsvári Árpáddal kötött háziorvosi szerzıdés
5. Tájékoztató az intézmények finanszírozási helyzetérıl
6. A 2.sz. Általános Iskola 2000. Évi pénzügyi –gazdasági ellenırzése
7. Szerzıdés alapján önkormányzati feladatot ellátó és szolgáltatást végzık ár-és támogatás
emelése 2001-re
8. Önkormányzati tulajdonú helyiségek bérleti díj módosítása
9. Tájház belépıdíj módosítása
10. Szennyvízcsatorna hálózat II-III. ütem építésére kivitelezı kiválasztása
11. Az önkormányzati törzsvagyonhoz tartozó utak, járdák fenntartása, üzemeltetése
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12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

Az önkormányzat vagyonának értékelése elsısorban nyilvántartási jellegő céllal
Gyomaendrıd, Hısök u. 51.sz. alatti ingatlan hasznosítása
Beszámoló az „Állami Támogatású Bérlakás Program” c. pályázatról
A közoktatási megállapodás keretében mőködtetett óvodák beszámolói
Beszámoló a Bölcsıde 2000. Évi mőködésérıl
Együttmőködési megállapodás gyermekjóléti szolgálat feladatellátására
Városi Egészségügyi Intézmény alapító okiratának módosítása
Óvodai és általános iskolai beíratás idıpontjainak meghatározása
„Értelmes Életért” Alapítvány támogatási kérelme
Szolgálati bérlakás igénylésére vonatkozó kérelem

Határidı: azonnal
Az elsı napirend megtárgyalása elıtt a lejárt határidejő határozatokról készült jelentés elfogadására kérte fel a
képviselıket.
Az egyes határozatokra tett jelentést az alábbiakkal kívánta kiegészíteni:
A 2001. Évi költségvetési koncepció kidolgozásáról szóló 279/2000.(XI.30.)KT. sz. határozattal kapcsolatban
elmondta, az intézményvezetık által elsı olvasatra benyújtott költségvetési igények pontosításra, finomításra
kerültek. A végleges egyeztetı megbeszélésekre a jövı hét folyamán kerül sor. Úgy tőnik, hogy a február havi
bizottság elnöki, bizottsági ülésekre már a letisztázott, elfogadásra alkalmas anyag kerül beterjesztésre, melyet
elızetesen az Érdekegyeztetı Tanács is véleményez.
A tervezett feladatok költség beállítása mellett kb. 30-50 millió Ft hiánnyal kell számolni.
A 281/2000.(XI.30.)KT. sz. Dr. Kolozsvári Árpád háziorvossal kötött szerzıdés területi ellátási kötelezettségre
tárgyú téma az önkormányzattól kívül álló okok miatt a mai ülésen ismét napirendre fog kerülni. Sajnos vannak
olyanok, akik mindent megtesznek azért, hogy ez a dolog ne kerüljön végérvényesen lerendezésre.
Kérte a jelenlévı állampolgárokat legyenek türelemmel, ez már túlhalad a képviselı-testületen, itt már a szakmai
szervek döntésén, megegyezésén múlik, hogy az ügy hogyan fog lezárulni.
A 289/2000.(XI.30.)KT. sz. szennyvízhálózat II-III. ütemének tervezése, lebonyolítása tárgyú határozattal
kapcsolatban elmondta, a békéscsabai székhelyő Duplex Kft kapta meg a megbízást, aki jogi szakértınek Dr.
Varga Imre ügyvéd urat kérte fel, de ı összeférhetetlenséget jelentett be, így Dr. Técsy Gyula ügyvéd képviseli
ennek a közbeszerzési eljárásnak a jogi oldalát.
A 344/2000.(XII.21.)KT. sz. lakossági víz-és csatornadíj szolgáltatás támogatási igénybejelentés tudomásul
vétele tárgyú határozatra vonatkozóan tájékoztatta a képviselıket, hogy a 2001.évi víz-és csatornadíjak
elfogadásával jogosulttá vált a város az állami támogatás megkérésére, melyet soron kívül kellett az
önkormányzatnak megkérni.
További szóbeli kiegészíteni valója nem volt, megkérdezte a képviselı-testület tagjait van e észrevételük,
kérdésük a jelentésben leírtakkal kapcsolatban.
Az érintettek részérıl hozzászólás nem volt a jelentést egyhangú 18 igen szavazattal elfogadták és az alábbi
határozatot hozták.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
2/2001.(I.25.)KT. sz. határozata

Gyomaendrıd
Város
Képviselı-testülete
a
35/2000.(II.24.),
73/1998.(III.19.),
143/1999.(V.27.), 143/2000.(VI.29.), 212/2000.(IX.28.), 223/2000.(IX.28.), 237/2000.(IX.28.),
279/2000.(XI.30.),
280/2000.(XI.30.),
281/2000.(XI.30.),
282/2000.(XI.30.),
283/2000.(XI.30.),
286/2000.(XI.30.),
287/2000.(XI.30.),
288/2000.(XI.30.),
289/2000.(XI.30.),
290/2000.(XI.30.),
291/2000.(XI.30.),
292/2000.(XI.30.),
293/2000.(XI.30.),
308/2000.(XI.30.),
311/2000.(XI.30.),
313/1995.(XI.30.),
314/2000.(XI.30.),
320/2000.(XI.30.),
328/2000.(XII.21.),
332/2000.(XII.21.),
337/2000.(XII.21.), 344/2000.(XII.21.) KT. sz. határozatokról készült jelentés tudomásul vette.
Határidı: azonnal
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1. napirendi pont
Helyi járatú autóbusz jegyár változás 2001. Február 1. Napjától
Dr. Dávid Imre polgármester köszöntötte a helyi járatú autóbusz üzemeltetését végzı KVB Kft képviselıit,
majd megkérdezte a véleményezı bizottságok elnökeit, kívánnak e szóbeli kiegészítést tenni.
Jenei Bálint az Ügyrendi és Jogi bizottsági elnök elmondta, a bizottság elsısorban az emelés jogszerőségének
szempontjából véleményezte az anyagot. A Pénzügyminisztérium tudomásul vette a Kft. által javasolt jegy-és
bérletárakat, így most már a képviselı-testületen múlik, hogy elfogadja e azokat.
Regıczi Miklós a KVB Kft ügyvezetıje röviden tájékoztatta a jelenlévıket arról, hogy mi történt a koncesszió
elnyerése óta.
A KVB Kft megalakította a koncessziós céget Alföldi Közlekedési Kft néven, amely cég 2001. Február 1-tıl
ellátja a gyomaendrıdi helyi tömegközlekedés bonyolítását. A megállapodásnak megfelelıen a korábbi
üzemeltetıvel a Villmáturs Kft-vel megkötötték az alvállalkozói szerzıdést, tehát egyenlıre maradnak ugyan
azok a buszok, sofırök, ugyan azzal a menetrenddel - amellyel kapcsolatban folyamatosan várják a lakosság
észrevételeit, javaslatait.
A jegyár változással kapcsolatosan módosító indítványként a teljes árú havi bérlet árát, az elıterjesztés szerinti
2070 Ft helyett a gyomaendrıdi állandó lakosok részére 1800 Ft-ban javasolná a KVB Kft megállapítani. Ehhez
a változáshoz nincs szükség a minisztérium hozzájárulásához, mivel nem emelésrıl, hanem csökkentésrıl lenne
szó. Az egy útra szóló vonaljegy 70 Ft, míg a kedvezményes havi bérlet 690 Ft lenne, amely a korábbihoz képest
egy nagyobb mértékő emelést jelentene, de a képviselı-testület által megalkotott szociális rendeletben szereplı
kedvezmények – helyi diákokra, nyugdíjasokra vonatkozóan – miatt ez nem igen érinti a lakosságot.
Az említett rendelet értelmezése során felmerült, hogy a diákoknak nyújtott ingyenes utazási kedvezmény érinti
e azokat, akik gyomaendrıdi lakosok, de nem itt járnak középiskolába. Ez a kedvezmény rájuk nem vonatkozik,
azokat érinti, akik Gyomaendrıd közigazgatási területén lévı általános vagy középiskolában tanulnak.
Jenei Bálint bizottsági elnök nem értett egyet azzal, hogy hátrány érje azokat a diákokat, akik bár gyomaendrıdi
lakosok, de vidéken járnak iskolába.
Dr. Csorba Csaba jegyzı a felvetésre reagálva elmondta, a megalkotott szociális rendelet szerint a diák bérletek
ingyenessége a Gyomaendrıdön tanuló diákokra vonatkozik. A vidéken tanulók a kedvezményes bérletet tudják
megvásárolni. Ennek a magyarázata az, hogy az ingyenes bérletek forgalmazása az oktatási intézményeken
keresztül történik, így azoknak a diákoknak, akiknek vidéken van hallgatói, tanulói jogviszonyuk, az adott
oktatási intézmény nem tudja forgalmazni a bérleteket.
Egyéb hozzászólás, vélemény nem hangzott el, a polgármester figyelemmel a KVB Kft képviselıje által tett
módosító indítványra, mely szerint a teljes árú havi bérlet ára a gyomaendrıdi állandó lakosok részére 1800 Ftba kerüljön meghatározásra, javasolta a menetrend szerinti helyi autóbusz közlekedés legmagasabb díjairól szóló
rendelet megalkotását.
A szavazás elıtt felhívta a képviselık figyelmét, hogy a rendelet megalkotásához minısített többségő szavazatra
van szükség.
A képviselı-testület a javaslattal egyetértve egyhangú 18 igen szavazattal megalkotta
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
1/2001.(……)KT. sz. rendeletét
a menetrend szerinti helyi autóbusz közlekedés
legmagasabb díjairól szóló többször módosított
4/1991.(III.29.)KT. sz. rendelet
1.sz. mellékletének módosításáról
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2. napirendi pont
Az önkormányzat vagyonáról és a vagyontárgyak feletti rendelkezési jog gyakorlásának szabályairól szóló
rendelet módosítása
Dr. Csorba Csaba jegyzı szóbeli kiegészítésként elmondta, a rendelet-tervezeten azok a változások kerülnek
átvezetésre, amelyek az elmúlt évben az önkormányzat vagyontárgyaiban bekövetkeztek. Az anyagban szereplı
táblázatokból látható, hogy az ingatlan vagyonok köre megnıtt. Viszonylag nagyobb az értékesítésre került
ingatlanok mennyisége, itt azonban tudni kell, hogy ezeknek a vagyontárgyaknak a jó része a Gyomaszolg Kfthez került át az ipari park címén, ami azt jelenti, hogy közvetett módon az önkormányzat tulajdonában marad,
tekintve, hogy a kft 100 %-ban önkormányzati tulajdonú Kft.
Dr. Dávid Imre polgármester megköszönte a hozzászólást, majd felkérte a képviselıket, amennyiben
egyetértenek a véleményezı bizottságok által is elfogadásra javasolt rendelet elıterjesztés szerinti
módosításával, úgy hozzák meg döntésüket. A szavazás elıtt felhívta a figyelmet arra, hogy a rendelet
megalkotásához minısített többségő szavazatra van szükség.
A képviselı-testület egyhangú 18 igen szavazattal megalkotta
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
2/2001.(……)KT. sz. rendeletét
Az önkormányzat vagyonáról és a vagyontárgyak feletti rendelkezési jog
gyakorlásának szabályairól szóló 24/1995.(X.24.)KT. sz. rendelet módosításáról

3. napirendi pont
A Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Mőködési Szabályzata
Dr. Csorba Csaba jegyzı elmondta, az elıterjesztés alatt lényegében két anyagrész megtárgyalására kerül sor.
Egyrészt a Képviselı-testület és Szervei Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló rendeletnek a módosítása,
míg a másik rész a hivatal szervezeti és Mőködési szabályzatának a jóváhagyásáról szól.
A Képviselı-testület SZMSZ –nek módosítása a miatt szükséges, mert ez idáig ebben volt feltüntetve a hivatal
bélyegzı használata, amely értelem szerint most már bekerül a Hivatal SZMSZ-be.
A hivatal önálló SZMSZ-nek az elkészítésére az elmúlt évben a hivatalban végzett Állami Számvevıszéki
vizsgálat hívta fel a figyelmet. Az SZMSZ a törvényben meghatározott alapfeladatokat sorolja fel, illetve a
feladat ellátásával kapcsolatos szervezeti rendnek a felépítését mutatja be, amely szervesen illeszkedik a hivatal
alapító okiratához, illetve ennek pontosításához még szükség van az ügyrendnek az elkészítésére. Az ügyrend
fogja tartalmazni a kiadmányozási rendet, illetve az egyéb munkaköri leírásokat.
Az általunk elkészített hivatali SZMSZ eléggé egyedül álló a megyében, ugyanis általában nem jellemzı a
hivatalokban, hogy önálló SZMSZ-l rendelkezzenek.
A jóváhagyását követıen - melyet határozat formájában kell megtenni a képviselı-testületnek - szükséges lesz a
számviteli politikával, egyéb munkaköri leírásokkal foglalkozó mellékleteknek a pontosítása, átdolgozása az ide
vonatkozó jogszabályi változásoknak megfelelıen.
Dr. Dávid Imre polgármester megköszönte a szóbeli kiegészítést, majd kérte a képviselıket, hogy az
elıterjesztésnek megfelelıen elsıként a hivatal SZMSZ –nek jóváhagyásáról hozzák meg határozatukat, majd
ezt követıen a Képviselı-testület és Szervei Szervezeti és Mőködési Szabályzatának módosításáról szóló
rendelet megalkotásáról döntsenek.
A képviselı-testület egyhangú, 18 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
3/2001.(I.25.)KT. sz. határozata
Gyomaendrıd Város Önkormányzat Képviselı-testülete a Polgármesteri Hivatal Szervezeti és
Mőködési Szabályzatát - a 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet 10. §-ában foglalt hatáskörében
eljárva - jóváhagyja.
Határidı: azonnal
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A rendelet megalkotása elıtt a polgármester felhívta a figyelmet, hogy annak megalkotásához minısített
többségő szavazatra van szükség.
A képviselı-testület egyhangú 18 igen szavazattal megalkotta
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
3/2001.(……)KT. sz. rendeletét
A Képviselı-testület és Szervei Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló
7/1991.(IX.19.)KT. sz. rendelet módosításáról
4. napirendi pont
Dr. Kolozsvári Árpáddal kötött háziorvosi szerzıdés
Dr. Dávid Imre polgármester a jelenlévı érdeklıdık tájékoztatására ismertette az Országos Egészségbiztosítási
Pénztár Fıigazgatójától két nappal korábban faxon érkezett levélnek a lényegét. A Képviselı-testület tagjai az
írásos elıterjesztés mellékleteként megkapták a levél fénymásolatát.
A levélben az OEP Fıigazgatója arról tájékoztatja az önkormányzatot, hogy a 8. Házi orvos körzet Dr.
Kolozsvári Árpád praxisába tartozó betegek lakcíme szerint történt kijelölése jogszabálysértı mivel a megjelölt
lakcímek nem tekinthetık egységes körzetnek. Mindezek alapján az OEP a háziorvossal decemberben aláírt,
január 1-tıl hatályos szerzıdést felbontotta és intézkedett az eredeti állapot visszaállításáról a finanszírozás
tekintetében.
Amennyiben az önkormányzat a hatályos jogszabályok szerint jelöli ki a 8. Háziorvosi körzetet, úgy az OEP
megyei egészségbiztosítási pénztára megköti Dr. Kolozsvári Árpáddal a területi ellátásról szóló szerzıdést.
Tehát az elmúlt év májusában indult ügy – annak ellenére, hogy azt hittük a novemberi döntéssel lezártnak
tekinthetı, ismét napirendre került.
A képviselı-testület számára nincs más lehetıség, a 8. háziorvosi körzetet, mint földrajzilag lehatárolt területet
kell, hogy kialakítsa. Az írásos elıterjesztés I. határozati javaslatában ez került megfogalmazásra.
Mint emlékezetes a körzethatárok kijelölésének elıkészületei a szeptember havi testületi ülésre megtörténtek,
azonban a döntés meghozatala elıtt a Magyar Orvosi Kamara úgy foglalt állást, mellyel az OEP megyei
igazgatósága is egyetértett, hogy a 8. háziorvosi körzet a Dr. Kolozsvári Árpád praxisába tartozó betegek
lakcíme szerint is kijelölhetı, annak finanszírozására az OEP a szerzıdést meg fogja kötni. Tehát a képviselıtestület a szakma véleménye alapján hozta azon döntését, melyrıl az OEP Fıigazgatóságának most más a
véleménye.
A II. határozati javaslat Dr. Kolozsvári Árpád háziorvossal kötött finanszírozási szerzıdés érvényességének
megállapítása céljából bírósági per indításra tesz javaslatot az OEP ellen, mellyel egyidejőleg kérik az
önkormányzat kárigényének az érvényesítését is.
Tehát a képviselı-testület következı lépése, hogy a februári ülésen dönt a 8. Háziorvosi körzet határairól a
Városi Egészségügyi Intézmény által elıkészített körzethatárok alapján, így március 1. Napjától Dr. Kolozsvári
Árpád, mint területi ellátási kötelezettséggel rendelkezı háziorvossal az OEP megyei igazgatósága megkötheti a
finanszírozási szerzıdést.
Kérte az érintett betegek türelmét, megértését. Mi sem akarunk mást, mint azt, hogy végre pont kerüljön ennek
az ügynek a végére.
Megadta a hozzászólás lehetıségét a jelenlévı érdeklıdıknek.
Nagy Endre Dr. Kolozsvári Árpád betege sajnálatosnak tartotta, hogy ez az ügy ilyen sokáig elhúzódik. A
betegek meglátása szerint itt félre vezették mind a képviselı-testületet, mind a betegeket akkor, amikor az orvos
kamara azt a javaslatot adta, hogy a betegek lakcíme szerint is kijelölhetı a háziorvosi körzet. Ezt azonban az
OEP nem fogadta el. Azt, hogy ez akarva vagy akaratlanul történt nem lehet tudni. Természetesen megértik a
polgármester úr által elmondottakat, türelemmel vannak, viszont hallani olyan híreket a városban, hogy egyes
orvosok eddig is megakadályozták a 8. Körzet kialakítását és ez után is mindent megtesznek ennek érdekében, a
kapcsolataik alapján erre megvannak a lehetıségeik.
Ezt a betegek nem igazán értik, ugyanis tudomásuk szerint a szakmai szervek javaslatot tehetnek ugyan, de a
döntés a képviselı-testület kezében van. İk bíznak a képviselı-testületben, a polgármester úr szavaiban.
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Természetesen megértik, hogy a döntést alapos elıkészítésnek kell megelızni, de egyszer már a körzetfelosztást
elıkészítették, azon már túl sok pontosítani való nem lehet.
İszintén szólva, félnek az idıhúzástól, hiszen olyan régóta húzódik már ez az ügy, jó lenne minél hamarabb
pontot tenni a végére.
Özv. Simon Andrásné gyomaendıdi lakos hozzászólásában elmondta ı igaz, hogy csak fél éve lakik a
városban, de, mint laikus ember nem igazán értette, mirıl folyik a vita. Ki kivel és miért kell, hogy pereskedjen.
Ezen kívül szólt még azon sérelmeirıl, amelyek az idı alatt érték, amióta itt él ezen a településen.
Dr. Dávid Imre polgármester hangsúlyozta, az évente megtartásra kerülı közmeghallgatáson a lakosságnak
lehetısége van a közérdekő észrevételeik, panaszaik megtételére. Ugyanakkor minden héten hétfın
ügyfélfogadási idıben akár a polgármester, akár a jegyzı felkereshetı egyéni vagy a közösséget érintı
problémákkal.
Ami a jelenlegi témát illeti, a szabad orvosválasztásban a betegeket senki nem korlátozza, tehát mindenkinek az
az orvosa, akit választott. A körzetellátási kötelezettség azonban, nem elsıdlegesen a betegekkel kapcsolatos
kérdés, hanem az orvos jövedelmét befolyásolja, ugyanis a körzetellátási feladatra külön finanszírozásban
részesül, amelybıl, ha nem is közvetlenül, de a betegek is profitálnak, mert a rendelı fejlesztése, mőszerek
vásárlásra az ı jobb ellátásukat szolgálja.
/ Knapcsek Béla képviselı megérkezett, a jelenlévı képviselık szárma 19 fı./
Gombár Mátyásné Dr. Kolozsvári Árpád betege nem értette, hogy miért kell a 8. körzet kialakításáról újra
szavazni, mikor arról már a júliusi ülésen döntött a képviselı-testület.
Dr. Dávid Imre polgármester hangsúlyozta, a februári ülésen a 8. körzet tényleges területi határainak a
kijelölésérıl kell a testületnek dönteni.
Jenei Bálint bizottsági elnök a maga részérıl bízott abban, hogy a határozati javaslatban foglalt intézkedésekkel
– amennyiben azt a képviselı-testület elfogadja – végérvényesen lerendezıdik ez az ügy az érintett lakosok,
betegek megelégedésére. Egyetértett a bírósági per megindításával is, aminek megnyerése esetén Dr. Kolozsvári
Árpád sérelmét, kártérítést a kiesett hónapokra rendezni lehetne.
Felvetése alapján a területi határ kijelölésrıl a szeptemberi ülésre elıkészített körzetfelosztás alapján, minimális
módosítással akár a mai ülésen is dönthetne a képviselı-testület.
Dr. Gedei Margit intézményvezetı fıorvos a felvetésre válaszolva elmondta, a gond az, hogy a legutóbbi
körzetfelosztás elkészítése óta a népesség nyilvántartás alapján eltérés van az össz lakosság számot illetıen, így
az egész lakosságszámot utcánként újra kell számolni.
Csak pontos lakosságszám alapján tudnak korrekt javaslatot adni.
Dr. Dávid Imre polgármester lezárva a témát arra kérte a képviselıket, hogy az ügy megnyugtató lerendezése
érdekében fogadják el az elıterjesztett határozati javaslatokat.
A képviselı-testület 18 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
4/2001.(I.25.)KT. sz. határozata
I.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete a város közigazgatási területén a 8. Háziorvosi
körzetet, mint földrajzilag lehatárolt területet alakítja ki.
A Képviselı-testület utasítja az intézményvezetı fıorvost, hogy a körzethatárok módosításával
kapcsolatos feladatokat végezze el, és a terjessze be a Képviselı-testület februári ülésére.
Határidı: 2001. Február 22.
Felelıs: Dr. Gedei Margit intézményvezetı fıorvos
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II.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete utasítja a polgármestert, hogy a Dr. Kolozsvári Árpád
háziorvossal kötött finanszírozási szerzıdés érvényességének megállapítása céljából indítson
pert, a bírósági eljárás során érvényesítse az önkormányzat kárigényét.
Határidı: 2001. Február 28.
Felelıs: Dr. Dávid Imre polgármester

5. napirendi pont
Tájékoztató az intézmények finanszírozási helyzetérıl
Dr. Dávid Imre polgármester elmondta, az elıterjesztésben szereplı számadatokból látható, hogy az
intézmények többé-kevésbé tartották a költségvetést, minimális eltérések mutatkoztak.
Kérte a képviselıket a véleményezı bizottság által is megtárgyalt beszámoló tudomásul vételére.
A képviselı-testület egyetértve az elmondottakkal egyhangú 19 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
5/2001.(I.25.)KT. sz. határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete a” Tájékoztató az intézmények finanszírozási
helyzetérıl” tárgyú elıterjesztést tudomásul veszi.
Határidı: azonnal
6. napirendi pont
A 2.sz. Általános Iskola és Óvoda 2000. Évi pénzügyi-gazdasági ellenırzésének tapasztalatai
Babos László a Pénzügyi Bizottság elnöke röviden annyit kívánt elmondani, hogy az intézményben végzett
könyvvizsgáló ellenırzés során feltárt hiányosságok egy részének jogossága vitatott volt az intézményvezetı
részérıl, amelyek az egyeztetı megbeszélések során lerendezıdtek, tisztázódtak. A hiányosságok pótlására,
kijavításra az intézményvezetı elkészítette az ütemtervet, melynek végrehajtása a következı pénzügyi ellenırzés
alkalmával kerül vizsgálatra.
Dr. Dávid Imre polgármester megköszönte a szóbeli kiegészítést, majd felkérte a képviselıket a határozati
javaslat elfogadására.
A Képviselı-testület egyhangú, 19 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
6/2001.(I.25.)KT. sz. határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete a 2. sz. Általános Iskola 2000. évi pénzügyi-gazdasági
ellenırzésének tapasztalatairól szóló elıterjesztést tudomásul veszi.
A pénzügyi-gazdasági ellenırzésen feltárt hibák, hiányosságok kijavításáról szóló – az intézményvezetı
által készített – ütemterv végrehajtását a következı pénzügyi-gazdasági ellenırzéskor kell vizsgálni.
Határidı: értelem szerint
Felelıs: Dr. Csorba Csaba jegyzı
Fülöp Istvánné intézményvezetı
7. napirendi pont
Szerzıdés alapján önkormányzati feladatot ellátók és szolgáltatást végzık ár-és támogatás emelése 2001.
Évre
Dr. Dávid Imre polgármester szóbeli kiegészítésként elmondta, a szerzıdés alapján szolgáltatást végzı
vállalkozók benyújtották 2001. évre vonatkozóan önkormányzati támogatási kérelmüket.
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A kérelmek elbírálása során a bizottságok az azonos feladatokat ellátók körében igyekeztek egységes elvek
alapján kidolgozni a támogatási összeget. Ez azt jelenti, hogy a 2000. Évi infláció mértékéig kiegészítik a 2000.
Évi önkormányzati támogatás mértékét, amely százalékosan 9,8 % emelést jelent, és utólagosan számolják el az
intézmények felé.
Továbbá erre az emelésre a 2001. Évre valamennyi intézménynek további 7 %-os emelést javasolnak, az állami
normatív támogatás egy összegben történı meghagyása mellett.
A helyiségbérleti díjak emelését illetıen a mővelıdési ház esetében a 2001. Évre tervezett infláció mértékő
emelést javasolnak, míg a Sportcsarnok vonatkozásában a megállapodási szerzıdésben foglaltak alapján az
elmúlt évi infláció mértékével – 9.8 %- al emelhetıek a bérleti díjak.
Amennyiben a képviselı-testület ezen emelési mértékekkel egyetért, úgy a 2001. Évi költségvetési tervezetben
ennek megfelelı számadatok fognak bekerülni.
Megkérdezte a bizottságok elnökeit kívánnak e további szóbeli kiegészítést tenni, illetve a képviselıknek van e
kérdésük, véleményük az anyaggal kapcsolatban.
Hozzászólás, vélemény nem hangzott el, a képviselı-testület az önkormányzati támogatás emelésének
mértékével a javaslatnak megfelelıen egyhangú 19 igen szavazattal egyetértett és az alábbi határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
7/2001.(I.25.)KT. sz. határozata
1./
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete a szerzıdés alapján önkormányzati feladatot ellátók és szolgáltatást
végzık 2001.évi támogatási (megbízási díj, szolgáltatás) összegét:
Szabadság úti óvoda támogatása
4800Ft/hó/ellátott
Fı úti óvoda támogatása
4150Ft/hó/ellátott
Kossuth úti óvoda támogatása
3750Ft/hó/ellátott
Vásártéri ltp. óvoda támogatása
3500Ft/hó/ellátott
Blaha úti óvoda támogatása
3850Ft/hó/ellátott
Selyem úti óvoda támogatása
3850Ft/hó/ellátott
Polyákhalmi óvoda támogatása
4800Ft/hó/ellátott
Bölcsıde támogatása
11770Ft/hó/ellátott
Logopédus ellátás
114400Ft/hó 2001.április 01-tıl
Közmővelıdés támogatása
409300Ft/hó
Ügyeleti gépkocsi
227700/Ft/hó
Sportcsarnok támogatása
267500/Ft/hó határozza meg.
Azon szerzıdések esetében, ahol a támogatás éves összege a tárgyévi várható inflációs rátával növelt mértékben
lett meghatározva de a 2001. évi tényleges inflációs ráta +- 1%-nál nagyobb mértékben eltér a jelenleg számított
7%-os inflációs rátánál, abban az esetben az önkormányzati támogatás összegét- az 1% feletti összeg mértékében
- korrigálni kell a KSH hivatalos közzétételét követı 15 napon belül.
Határidı: 2001. február 28.
Felelıs: Dr. Dávid Imre polgármester
2,/
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete Megyeriné Csapó Ildikó kulturális vállalkozó által bejelentett 10%-os
térítési díj emelésével 2001. Január 01-tıl egyetért, mely szerint
- lakossági önszervezıdés felé főtési idényre 650Ft/óra
- egyébként
300Ft/óra
- nagyterem biztosítása főtési idényre
2400Ft/óra
- egyébként
950Ft/óra díjat számíthat fel.
Határidı: 2001. február 28.
Felelıs: Dr. Dávid Imre polgármester
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3./
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete a Sporttrió Kft által kérelmezett terembérleti díj 9,8%-os mértékő
emeléséhez hozzájárul, a terembérleti díj összege 2001. Február 1. napjától 2400Ft /óra.
Határidı: 2001. február 28.
Felelıs: Dr. Dávid Imre polgármester
8. napirendi pont
Önkormányzati tulajdonú helyiségek bérleti díj módosítása
Tóth Lajosné a Pénzügyi osztály vezetıje egy helyesbítésre hívta fel a tisztelt Képviselık figyelmét. A
munkaügyi központ vonatkozásában a 2001. Évre javasolt bérleti díj az anyagban úgy jelent meg, hogy a
Mirhóháti utca 11. Sz. alatti ingatlan felújításához való hozzájárulás ellentételezéseként a 2001-2002 évben nem
állapítanak meg bérleti díjat a Békés Megyei Munkaügyi Központ részére. Ez helyesen úgy szólna, hogy nem a
bérleti díj megállapításától, hanem annak emelésétıl tekintsen el az önkormányzat az említett idıszakban.
Kérte a képviselıket, hogy a döntés során erre legyenek figyelemmel.
Dr. Dávid Imre polgármester megerısítette az osztályvezetı által elmondottakat, a bizottsági üléseken is így
hangzott el, tévesen került az anyagba.
Kérdés, hozzászólás a jelenlévık részérıl nem volt, a képviselı-testület a határozati javaslatban foglaltakat
egyhangú 19 igen szavazattal elfogadta és az alábbi határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
8/2001.(I.25.)KT. sz. határozata
1./
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete az önkormányzati tulajdonú helyiségbérleti díjakat 9,8 %- kal
megemeli 2001. január 1. napjától kezdıdıen 2001. december 31. napjáig az alábbiak szerint:
Bérelt ingatlan megnevezése
Buszállomás - trafik, Szabadság tér
" Apolló " Mozi
" Tourinform Iroda "

Bruttó bérleti díj
47.203,- Ft/év
1.739,-Ft/év
1.739,-Ft/év

2./
Gyomaendrıd Város Képviselı - testülete a Piac és Vásárrendezés bérleti díját bruttó 245.848,-Ft-ra megemeli
2001. április 1. napjától kezdıdıen 2002. március 31.napjáig.
3./
Gyomaendrıd Város Képviselı - testülete nem emel bérleti díjat a Békés Megyei Munkaügyi Központ részére a
2001 - 2002 évben a Mirhóháti utca 11. szám alatti ingatlan felújításának finanszírozásában történt hozzájárulás
ellentételezéseként.
4./
Gyomaendrıd Város Képviselı - testülete a Békés Megyei Kézmőves Kamarával 1999. Szeptember 1. napjától
2004. Szeptember 1. napjáig kötött megállapodás 5.) pontjában vállalt feltételek megváltozása miatt bruttó
7.050,- Ft/hónap bérleti díjat állapít meg, a rezsi költségek térítése mellett.
5./
Gyomaendrıd Város Képviselı - testülete a Gazdajegyzı által a Hısök u. 56. szám alatti vállalkozók házában
lévı helyiség használatáért megállapodás alapján a Békés Megyei Agrárkamarától bruttó 150.000,- Ft értékő
megvásárolt irodai bútorok feltételeként bruttó 12.500,- Ft/hónap bérleti díjat állapít meg.
6./
A bérleti díjak illetve bérleti jogviszony felülvizsgálata 2001. december 1-el válik esedékessé.
Határidı: 2001. január 31.
Felelıs: Dr. Dávid Imre polgármester
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9. napirendi pont
Tájház belépıdíj módosítása
Hangya Lajosné a Humánpolitikai bizottság elnöke tájékoztatásként elmondta, a tájház gondnoka kérte a belépı
díj emelését. Az eddigi belépıdíjak nagysága nem volt jelentıs – diák 10 Ft, felnıtt 20 Ft, amelyet a diákok
esetében 20 Ft-ra, a felnıttek részére pedig 50 Ft-ra javasolnak megemelni.
A múzeum bıvülésével megnıtt a kiállítások száma, amely nyilván a látogatók számának növekedését is fogja
eredményezni.
Kérte a képviselıket, a bizottság által elfogadásra javasolt belépıdíjakat hagyják jóvá.
A képviselı-testület egyetértve a bizottsági javaslattal, egyhangú 19 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
9/2001.(I.25.)KT. sz. határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testület az Endrıdi Tájház mőködésének mennyiségi és
minıségi változása miatt a belépı díjak összegét
Diákjegy esetén
10 Ft-ról 20 Ft-ra,
Felnıttjegy esetén 20 Ft-ról 50 Ft-ra megemeli.
A belépı díjtétel változást a 2001. Évi költségvetés készítésekor figyelembe kell venni.
Határidı: 2001.február 28.
Felelıs: Dr. Dávid Imre polgármester
10. napirendi pont
Szennyvízcsatorna hálózat II-III. ütem építésére kivitelezı kiválasztása
Dr. Dávid Imre polgármester elmondta, a kivitelezési munkákra kiírt közbeszerzési eljárás lefolytatásával az
önkormányzat a Duplex Kft-t bízta meg, aki elkészítette az eljárást megelızı elıminısítési eljárásra vonatkozó
részvételi felhívást. A felhívás három változatban került a képviselı-testület elé beterjesztésre, melyek közül
kérte, hogy az ülés megkezdése elıtt kiosztásra került anyagot tekintsék véglegesnek, a döntés során ezt vegyék
figyelembe.
A kft. által elızetesen bemutatott ajánlati felhívásban foglaltak szerint a megyei kivitelezık a pályázaton nem
vehettek volna részt. Ezért abban olyan változást szerettek volna érvényre juttatni, amely lehetıvé teszi a megyei
kivitelezı szervezetek számára a pályázaton való részvételt. Lényegében az utólagosan kiosztott ajánlati felhívás
már ezeket a változásokat tartalmazza.
A felhívás összeállítása során a legfıbb gondot az jelentette, hogy a résztvevık minıségbiztosítási rendszerét
bemutatásra kérjék e, vagy kérjék. A végsı javaslat végül az volt, hogy bemutatásra kérjék, de annak hiánya nem
kizáró feltétele az eljárásban való részvételnek.
Kizáró oknak számít viszont a 10/b pont utolsó franciabekezdése alapján, ha a szerzıdés teljesítésében
közremőködı valamennyi harmadik félnek a teljes teljesítésen belüli részvételi aránya összességében meghaladja
a 40 %-ot. Ez azt jelenti, hogy az alvállalkozói díj maximum 40 % lehet.
Az utólagosan kiosztott anyagban szereplı változások mind szakmailag, mind jogilag elfogadhatóak, tehát arról
nyugodtan dönthet a képviselı-testület.
Felkérte a képviselıket, mondják el véleményüket, észrevételeiket a témával kapcsolatban.
Jenei Bálint bizottsági elnök számára ezek a módosítások olyan érzetet keltettek, hogy túlságosan a megyei
vállalkozói érdekek miatt sokat engednek a biztonsági és a minıségi követelményekbıl. Nem biztos, hogy ez
pozitív elmozdulás a korábbi kiíráshoz képest.
Elgondolkodtatónak tartotta azt is, hogy a kivitelezıi elbírálás során be kell mutatni az alvállalkozókat. Ez nem
biztos, hogy életszerő, és praktikus, hiszen a vállalkozó azt megelızıen, hogy tudná nyer e vagy nem, hogyan
tudja elıre lebiztosítani a legmegfelelıbb alvállalkozókat.
Nem tudni, hogy a minıségre ható dolgokban, a referenciákban és a nagyságrendekbe adott engedmények nem
fognak e kihatni a tényleges munka minıségére.
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Dr. Dávid Imre polgármester hangsúlyozta, az elıször felállított követelményrendszer alapján minden megyei
vállalkozót kizártak volna az eljárásból, ennek elkerülése érdekében került sor az engedmények kidolgozására.
Természetesen ı nem azt akarja, hogy mindenképpen megyei vállalkozó nyerjen, hanem azt nem akarja, hogy
kizárják ıket az elsı körben.
Tudni kell azt, hogy amennyiben konzorciumban vállalják a kivitelezést, akkor minden vállalkozónak külön külön meg kell felelniük a részvételi felhívásban szereplı feltételeknek.
Nyilván, ha tegyük fel három vállalkozó cég fog össze, akik megfelelnek ugyan a feltételeknek, viszont egyikük
sem rendelkezik a minıségbiztosítással, akkor ott már mérlegelhet a képviselı-testület a döntés során. Az
alvállalkozót csak 10 % felett kell megnevezni, az alatt csak meg kell jelölni.
Császárné Gyuricza Éva képviselı véleménye szerint a jegyzett tıkén felül a saját tıke nagyságát is jó lenne
figyelembe venni, hiszen az jobban meghatározza egy cégnek a helyzetét.
Kérdése továbbá az volt, hogy a munkák garanciális biztonsági fedezete szerepel e felhívásban. Véleménye
szerint ez egy nagyon lényeges feltétel.
Dr. Dávid Imre polgármester a kérdésre válaszolva elmondta, az elıminısítésben még a munkák garanciális
biztonsági fedezete nem szerepel.
Ami a saját tıkét illeti, tudni kell, hogy azt 24 órán belül ki lehet vinni, azt szabadon lehet mozgatni, míg a
jegyzet tıkét nem.
Kovács Attila képviselı véleménye szerint a kivitelezı kiválasztása során figyelemmel kellene lenni arra, hogy
egy helyi vállalkozó kiválasztásának a város jövıjének szempontjából is jelentısége lenne, hiszen az így
megtermelt haszon egy részét az biztos itt fogja hagyni a városban, akár bizonyos szponzorálás vagy egyéb
címen. Arról nem szólva, hogy ı elsıdlegesen helyi lakosokat fog foglalkoztatni.
Dr. Dávid Imre polgármester hangsúlyozta elıre nem tudják garantálni a kivitelezı személyét. Az elıminısítés
után bent maradt cégek közül kell majd a legjobbat kiválasztani. Ennek viszont nagyon sok összetevıje van,
hiszen ekkor kerül igazán kiértékelésre a helyi vállalkozás és a helyi munkavállalókkal a foglalkoztatási
garancia.
Egy megyei cég esetében is meg lehet a garancia a helyi lakosok foglalkoztatásra, ugyan úgy, mint egy helyi
vállalkozó esetében.
Dr. Valach Béla bizottság elnök megítélése szerint az elıminısítési eljárásnak az a célja, hogy minél több,
ebben a kategóriában jogképes vállalkozó jelen legyen. Ezt követıen lehet majd különbözı elvárásokat,
garanciális igényeket, a helyi munkaerı foglalkoztatás feltételét kikötni, illetve ezeket a szempontokat
figyelembe venni.
Kovács Attila képviselı további aggálya az volt, hogy a referencia munkák ismertetésénél nem kerül kikötésre,
hogy az csak saját munka legyen, pedig lehet, hogy az 98 %-ban alvállalkozó által végzett munka, ez fıleg egy
multinacionális cég esetében lehet így.
Ez az önkormányzat számára nem jelenthet garanciát.
Dr. Dávid Imre polgármester hangsúlyozta, a végsı pályázati eljáráskor ezek a dolgok kiszőrhetıek.
Ifj. Dógi János képviselı intı példaként említette, hogy volt olyan város, ahol egy multinacionális cég kezdte el
a csatornázást és még is helyi vállalkozónak kellett befejezni. A „multi” cég lehet, hogy megfelel a feltételeknek,
csak éppen nem tudja összefogni az alvállalkozókat.
Rau József a városüzemeltetési osztály vezetıje az elhangzottak pontosításaként elmondta, a törvény
egyértelmően elıírja, hogy a referencia munkák felsorolásánál meg kell jelölni, hogy azt fı vagy
alvállalkozásban készítette el.
A pótlólag kiosztott részvételi felhívás utolsó része a konzorciumra vonatkozik. Ez azért érdekes, mert ez alapján
a megyei vállalatok is megfeleltek volna konzorciumban az ajánlati felhívásban eredetileg megjelölt
értékhatároknak. A törvény azonban egyértelmően kimondja, hogy a részvételre jelentkezıt ismeri,
konzorciumot nem ismer és a 10 % feletti alvállalkozót is úgy ismeri, hogy teljes mértékben meg kell, hogy
feleljen az ajánlati felhívásban közölteknek. Ezen tényezık miatt volt szükség a részvételi felhívás módosításra,
hogy a megyei cégeket ne szórják ki elıre. Az is biztos, bár milyen magasra is tették volna a mércét a multikat
nem tudták volna kizárni.
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A minıségbiztosítási rendszerrel kapcsolatban elmondta, természetesen azok a cégek, akik rendelkeznek ezekkel
a lehetıségekkel egy bizonyos szintet bár mikor tudnak teljesíteni. Az ajánlattevınek ajánlati felhívásban a
második körben kell majd megjelölni azokat a garanciális elemeket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy
biztosítani tudják azt, hogy a megépülı rendszer minden követelményeknek megfeleljen.
Tájékoztatásként elmondta még, hogy jelenleg folyik a közbeszerzési dokumentációk készítése, amely során
olyan mőszaki leírásokat szeretnének behozni, és betartatni a majdani kivitelezıkkel, ami alapján akár van
minıségbiztosítási rendszere, akár nincs attól még ennek a rendszernek tökéletesen üzemelni kell.
Dr. Dávid Imre polgármester lezárva témát, megköszönte a véleményeket, hozzászólásokat, majd felkérte a
képviselıket, hogy azok figyelembe vételével hozzák meg döntésüket.
A képviselı-testület egyhangú 19 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
10/2001.(I.25.)KT. sz. határozata
Gyomaendrıd város Képviselı-testülete a szennyvízcsatorna hálózat II-III. ütem
kivitelezıjének kiválasztására készített ajánlati felhívást a szükséges módosítással elfogadja.
A Képviselı-testület utasítja az eljárás lefolytatásával megbízott DUPLEX Kft. a felhívás
megjelentetésével és az eljárás lefolytatásával kapcsolatos teendık elvégzésére.
Határidı: azonnal, illetve értelem szerint.
Felelıs: Lukovics Béla ügyvezetı, Dr. Dávid Imre polgármester
11. napirendi pont
Az önkormányzati törzsvagyonba tartozó utak, járdák, fenntartása üzemeltetése
Dr. Csorba Csaba jegyzı az elıterjesztés ismertetéseként elmondta, az út törvény módosulásával az
önkormányzatnak lehetısége van arra, hogy az utak, járdák kezelıi jogát átadja vagy a saját intézményének vagy
az általa alapított 100 %-ban önkormányzati tulajdonban lévı gazdasági társaságnak. Ennek abban van
jelentısége, hogy ez által az ilyen jellegő beruházásokra, kezelési feladatokra az Áfát vissza tudják igényelni.
A véleményezı bizottságok álláspontja az volt, hogy szükséges ezt a kérdést rendezni, annál is inkább, mert az
önkormányzat rendelkezik saját tulajdonú gazdasági társasággal, - Gyomaszolg Kft - akinek ezt a feladatot át
tudja adni.
A feladat átadásával kapcsolatos részleteket egy bıvebb elıterjesztésben szükséges kidolgozni, így az a februári
soron következı ülésre kerül majd beterjesztésre.
Dr. Valach Béla bizottsági elnök egyetértett a cél megjelölésével. Kérdésként vetette fel, hogy ezt követıen az
elvégzendı munkák kijelölése továbbra is a Képviselı-testület hatáskörében marad e.
Dr. Csorba Csaba jegyzı a kérdésre válaszolva elmondta, az a képviselı-testület hatáskörébe marad, egyrészt
mivel a Gyomaszolg Kft tevékenységérıl szóló beszámolót és a következı évi tervének a meghatározását is ı
fogadja el. Ez kettıs kontrol lehetıséget biztosít az önkormányzat számára.
Császárné Gyuricza Éva képviselı szintén támogatta a feladat átadását. Kérdése azonban az volt, hogy mi a
helyzet az Áfa-val, ugyanis a fentiekben elfogadott hivatali SZMSZ szerint a hivatal Áfa alany, ugyanakkor a
feladat átadását többek között azzal indokolják, hogy az Áfa nem igényelhetı vissza.
Dr. Csorba Csaba jegyzı a kérdésre válaszolva elmondta, a hivatal az egy végrehajtó szervezet, viszont az út
felújítási, karbantartási, beruházási munkákat nem ı rendeli meg, hanem az önkormányzat, aki, mint ezen
munkáknak a végsı felhasználója nem jogosult a az Áfa visszaigénylésére. Ezzel szemben a Gyomaszolg kft
már jogosult az Áfa visszaigénylésére, ezért célszerő a feladat átadása.
Fábián Lajos a Gyomaszolg Kft. ügyvezetıje annyit kívánt elmondani, hogy a kft könyvvizsgálója konkrét
állásfoglalást kért a Békés megyei APEH-tól arra vonatkozóan, hogy a feladat átvétele után az Áfa
visszaigénylés, a pénzügyi elszámolás hogyan történik majd a kft-nél.
Dr. Dávid Imre polgármester reagálva az elhangzottakra célszerőnek tartotta, hogy a feladat átadásával
kapcsolatos részletek kidolgozásával várjanak az APEH állásfoglalás megérkezéséig.
E miatt javasolta a határozati javaslatban szereplı határidıt meghosszabbítani 2001. Március 31. Napjáig.
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További hozzászólás, kérdés a napirendi ponttal kapcsolatban nem volt, felkérte a képviselıket a döntés
meghozatalára.
A képviselı-testület egyhangú, 19 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
11/2001.(I.25.)KT. sz. határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete az önkormányzati törzsvagyonhoz tartozó utak, járdák
üzemeltetési feladatainak a Gyomaszolg Kft-hez történı átadásával egyetért.
A Képviselı-testület utasítja a jegyzıt, hogy a feladatok átadásával kapcsolatos elıkészítı munkálatokat
végezze el és a határozati javaslatát terjessze a Képviselı-testület elé.
Határidı: 2001. március 31.
Felelıs: Dr. Csorba Csaba jegyzı
12. napirendi pont
Az önkormányzat vagyonának értékelése elsısorban nyilvántartási jellegő céllal
Dr. Dávid Imre polgármester röviden ismertette az elıterjesztés lényegét amely tájékoztató jelleggel került a
képviselı-testület elé, majd felkérte a képviselıket amennyiben egyetértenek a leírtakkal, úgy hozzák meg
döntésüket.
A képviselı-testület vita nélkül, egyhangú 19 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
12/2001.(I.25.)KT. sz. határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete elfogadja az önkormányzat vagyonának nyilvántartási
jellegő értékelésérıl készített tájékoztatót
Határidı: 2001. Január 31.
Felelıs: Dr. Dávid Imre polgármester
13. napirendi pont
Gyomaendrıd, Hısök u. 51.sz. alatti ingatlan hasznosítása
Dr. Dávid Imre polgármester felkérte Dr. Valach Béla bizottság elnököt az elıterjesztés szóbeli ismertetésére.
Dr. Valach Béla a Városfenntartó Bizottság elnöke hozzászólásában elmondta, Gellai Imre Körösi Csoma u.
25.sz. alatti lakos vállalkozó kérelmet nyújtott be, melyben kéri az önkormányzatot járuljon hozzá a Református
Egyház tulajdonában lévı Hısök úti ingatlan megvásárlásához, amelyet kereskedelmi tevékenység folytatására
kíván használni. A Város Általános Rendezési Tervében az ingatlan intézményövezetbe van besorolva, a
kereskedelmi és szolgáltató területté való átminısítéséhez szükséges az önkormányzat elızetes hozzájárulása.
Nevezett kérelmében vállalta az ÁRT módosításával felmerülı költségek megtérítését.
A bizottság a kérelmet megtárgyalta és javasolta a képviselıknek a hozzájárulás megadását.
Hozzászólás, kérdés a képviselık részérıl nem volt, a bizottság javaslatát egyhangú 19 igen szavazattal
támogatták és az alábbi határozatot hozták.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
13/2001.(I.25.)KT. sz. határozata
Gyomaendrıd város Képviselı-testülete hozzájárul a Gyomaendrıd, Hısök u. 51. sz. ingatlan –
Általános Rendezési Tervben elıírttól eltérı – hasznosításához a kérelmezı által bemutatott
tervdokumentáció szerint.
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Az épület bıvítésére vonatkozó vázlattervet az építési hatóságnak elızetesen be kell mutatni. A
kivitelezési munkákat 2002. június 30-ig be kell fejezni.
A Képviselı-testület utasítja a jegyzıt, hogy a rendezési terv módosítására vonatkozó intézkedéseket
tegye meg.
Határidı: értelem szerint.
Felelıs: Dr. Csorba Csaba jegyzı
14. napirendi pont
Beszámoló az „Állami Támogatású Bérlakás Program” c. pályázatról
Dr. Dávid Imre polgármester tájékoztatásként elmondta, a novemberben benyújtásra került önkormányzati
bérlakások kínálatának növelésére igényelhetı állami támogatás pályázatunkkal kapcsolatban a Gazdasági
Minisztériumtól visszajelzés érkezett, hogy pótoljuk a hiányosságokat, illetve néhány pontosítás szükséges. A
pályázat eredményessége érdekében ezek megtörténtek, illetve mivel az októberben hozott határozatkor még a
konkrét költségek nem voltak ismeretesek, szükség van az akkori határozatban szereplı számadatok
módosítására.
Kérte a képviselıket, hogy az anyagban leírtak alapján a határozat elıterjesztés szerinti módosítását fogadják el.
A képviselı-testület vita nélkül, egyhangú 19 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
14/2001.(I.25.)KT. sz. határozata
1./
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete a „Állami Támogatású Bérlakás Program” c. pályázat
beszámolóját elfogadja.
Határidı:

azonnal

2./
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete a 278/2000. (XI. 30.) KT sz. határozatot az alábbiak szerint
módosítja:
Beruházási költség:
164 000 e Ft,
Saját erıs rész:
32 800 e Ft (14 000 e Ft telekár, 18 800 e Ft 2001. évi
költségvetésben elkülönített összeg)
Támogatási igény:
131 200 e Ft.
Gyomaendrıd Város Önkormányzata az önkormányzati bérlakás állomány növelése céljából
32 800 e Ft saját erıs részt biztosít.
A saját erı két részbıl tevıdik össze: az egyik része a 2001. évi költségvetésben elkülönített 18 800 e
Ft, a másik része a 14 000 e Ft telekár.
Határidı:

azonnal

15. napirendi pont
Közoktatási megállapodás keretében mőködtetett óvodák beszámolói
Dr. Dávid Imre polgármester felkérte Hangya Lajosnét a Humánpolitikai osztály vezetıjét néhány szóban
ismertesse a bizottság beszámolóval kapcsolatos véleményét.
Hangya Lajosné bizottsági elnök elmondta, a bizottság a beszámolók részletes megtárgyalása során úgy látta,
hogy a vállalkozásban lévı óvodákban a személyi és a tárgyi feltételek adottak és fejlıdtek. A szakmai munka
színvonala javult, az elızı állapotokhoz képest, a szülık elégedettek az óvodában folyó munkával, szép igényes
környezetben nevelkednek a gyerekek. Az állami normatív támogatást és az önkormányzati támogatást jól
használták fel az intézmények.
Mindezek alapján a három óvoda beszámolóját a bizottság elfogadásra javasolja a képviselı-testületnek, és ezzel
együtt javasolják a közoktatási megállapodások további fenntartását a jelenlegi mőködtetıkkel.
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Dr. Dávid Imre polgármester megítélése szerint elismeréssel kell szólni az intézmények munkájáról. Az utóbbi
idıszakban a körülmények – több tényezıt is figyelembe véve – egyértelmően javultak. A vállalkozók sokat
tettek a feltételek javításárért, ugyanakkor az önkormányzat is igyekezett betartani azon ígéretét, hogy a
képzıdött plusz pénzt nem vonja ki az intézménytıl, hanem a feltételek javítása érdekében ott hagyja.
A jövıben is hasonló törekvésre lesz szükség, hiszen a gyerekek fejlıdését a családon felül nagyban befolyásolja
az óvodai körülmény is.
A Képviselı-testület nevében megköszönte az intézményeknek a kitartó munkát az elért eredményeket, majd
felkérte a képviselıket a beszámolók elfogadására.
A képviselı-testület egyhangú, 19 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
15/2001.(I.25.)KT. sz. határozata
Gyomaendrıd Város Önkormányzat Képviselı-testülete
megállapodás keretében mőködtetett óvodák vezetıinek
 Bárdi Zoltánné a Blaha Úti Óvoda vezetıje,
 Lázárné Varjú Judit a Vásártéri Óvoda vezetıje,
 Szmola Magdolna a Napsugár Óvodák vezetıje
beszámolóját a 2000 évi mőködtetésrıl.
Határidı:

elfogadja

a

közoktatási

Azonnal

16. napirendi pont
Beszámoló a Bölcsıde 2000. évi mőködésérıl
Hangya Lajosné bizottsági elnök elmondta, a bizottság a beszámolóból megállapította, hogy a bölcsıde jól
kihasznált, ugyan azon tények, amelyek az óvodáknál a bölcsıde vonatkozásában is elmondhatóak. Az
intézmény által nyújtott pluszszolgáltatás – a háztól-házig szállítás jól mőködik, ami kibıvíti az igénybevevık
körét, hiszen így a település távolabbi részén élık is igénybe veszik a bölcsıdei ellátást.
A bizottság nevében a beszámolót elfogadásra javasolta a képviselı-testületnek.
Dr. Dávid Imre polgármester véleménye szerint az óvodákhoz hasonlóan a bölcsıdérıl is elmondható, hogy a
vállalkozásba adás itt is pozitív eredményeket produkált. A képviselı-testület nevében megköszönte a
vállalkozónak és munkatársainak a végzett munkát, majd felkérte a testületet a döntés meghozatalára.
A képviselı-testület vita nélkül, egyhangú 19 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
16/2001.(I.25.)KT. sz. határozata
Gyomaendrıd Város Önkormányzat Képviselı-testülete elfogadja Lázárné Varjú
Judit vállalkozó beszámolóját a Bölcsıde 2000. évi mőködtetésérıl.
Határidı: azonnal
17. napirendi pont
Együttmőködési megállapodás gyermekjóléti szolgálat feladat ellátásra
Hangya Lajosné a Humánpolitikai Bizottság elnöke szóbeli kiegészítésként elmondta, mint emlékezetes Hunya
és Csárdaszállás településekkel megállapodást kötött önkormányzatunk a törvényben meghatározott
gyermekjóléti feladatok ellátására. A megállapodás az ellátást igénylı felek nyilatkozata alapján évente
meghosszabbításra kerül.
Jelen elıterjesztés ezen megállapodás 2001. Évre történı meghosszabbítását tartalmazza melyet a bizottság
nevében elfogadásra javasolt a képviselı-testületnek.
Hozzászólás, kérdés a képviselık részérıl nem volt, a javaslattal egyhangú 19 igen szavazattal egyetértettek és
az alábbi határozatot hozták.
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Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
17/2001.(I.25.)KT. sz. határozata
I.
Gyomaendrıd Város Önkormányzat Képviselı-testület a 2001-es költségvetési évre az 1997. évi XXXI.
tv. a gyermekek védelmérıl és a gyámügyi igazgatásról 39. és 40. §-ban meghatározott feladatok
ellátására együttmőködési megállapodást köt Hunya Község Önkormányzatával, az 1997. évi CXXXV.
tv. A helyi önkormányzatok társulásairól és együttmőködésérıl 19. §-ában foglaltakra figyelemmel.
A Képviselı-testület utasítja a Dr. Dávid Imre polgármestert, hogy az együttmőködési megállapodást
Hunya Község Önkormányzatával a gyermekjóléti szolgálat ellátására kösse meg.
Határidı: azonnal
II.
Gyomaendrıd Város Önkormányzat Képviselı-testület a 2001-es költségvetési évre az 1997. évi XXXI.
tv. a gyermekek védelmérıl és a gyámügyi igazgatásról 39. és 40. §-ban meghatározott feladatok
ellátására együttmőködési megállapodást köt Csárdaszállás Község Önkormányzatával, az 1997. évi
CXXXV. tv. A helyi önkormányzatok társulásairól és együttmőködésérıl 19. §-ában foglaltakra
figyelemmel.
A Képviselı-testület utasítja a Dr. Dávid Imre polgármestert, hogy az együttmőködési megállapodást
Csárdaszállás Község Önkormányzatával a gyermekjóléti szolgálat ellátására kösse meg.
Határidı: azonnal
18. napirendi pont
A Városi Egészségügyi Intézmény alapító okiratának módosítása
Jenei Bálint az Ügyrendi és Jogi Bizottság elnöke szóbeli tájékoztatásként elmondta, 2001. Január 1. Napjától
az intézményben a járó beteg szakellátás új szakrendelésekkel bıvült, melyek közül a gyógytorna
tevékenységnek a Városi Gondozási Központ adott helyt. Ezen változások miatt szükséges az alapító okiratot
módosítani, illetve kiegészíteni.
A bizottság által megtárgyalt és elfogadásra javasolt határozati javaslatot a képviselı-testület egyhangú 19 igen
szavazattal elfogadta és az alábbi határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
18/2001.(I.25.)KT. sz. határozata
Gyomaendrıd Város Önkormányzat Képviselı-testülete a Városi Egészségügyi
Intézmény alapító okiratáról szóló 175/1999 (VI.24) KT számú határozatot a
következık szerint módosítja:
1.
A határozat 1 pontját „A intézmény még az alábbi helyeken mőködik:” címszó alatt,
a következı ötödik francia bekezdéssel egészíti ki:
„- Mirhóháti út 1 szám Gyógytorna”
2.
A határozat 4. pontját –mely az állami feladatként ellátandó alaptevékenységeket
tartalmazza – „Az egészségügyi ellátásból, melyet fı tevékenységként lát el” címszó
alatt, a következı 20-23 francia bekezdésekkel egészíti ki:
„- ortopédia
- pszichiátria
- fizioterápia
- gyógytorna

TEÁOR=8512
TEÁOR=8512
TEÁOR=8514
TEÁOR=8514”
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3.
A határozat 7. pontját – mely az intézmény rendelkezésére bocsátott vagyon
felsorolását tartalmazza – a következı címmel és bekezdéssel egészíti ki.
„A Városi Gondozási Központtal közös használatú osztatlan vagyon:
- Gyomaendrıd, Mirhóháti út 1 szám Hrsz:278/2”

Határidı: 2001. Január 1.
Felelıs: Dr. Dávid Imre polgármester
Dr. Gedei Margit intézményvezetı fıorvos
19. napirendi pont
Óvodai és általános iskolai beíratás idıpontja
Hangya Lajosné a Humánpolitikai Bizottság elnöke tájékoztatásként elmondta, hogy az OM rendelet elıírja az
óvodák és iskolák fenntartói részére, hogy március 1 és április 30-a közötti idıpontban határozzák meg a beíratás
idıpontját. A javaslat szerint a helyi óvodákban, általános iskolákban a beíratás idıpontja március 19, 20, és 21.
A beíratás idıpontját legalább harminc nappal az intézményvezetık a helyben szokásos módon kötelesek közzé
tenni.
A képviselı-testület egyetértve az elhangzottakkal egyhangú 19 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
19/2001.(I.25.)KT. sz. határozata
Gyomaendrıd Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a város közigazgatási területén
mőködı óvodákban és általános iskolákban a 2001/2002-es nevelési- illetve tanévre történı
beíratást március 19, 20, 21 napokra rendeli el. Utasítja az óvodák és általános iskolák
vezetıit, hogy a beíratás idıpontját - a helyben szokásos módon - tegyék közzé.
Kihirdetés idıpontja: 2001. Február 1.
Felelıs: Óvodák és általános iskolák intézményvezetıi
20. napirendi pont
„Értelmes Életért” Alapítvány támogatási kérelme
Hangya Lajosné a Humánpolitikai Bizottság elnöke elmondta, nevezett alapítvány értelmi fogyatékos vak
gyerekek és fiatalok segítésére lakóotthont szeretne kialakítani, melyhez az önkormányzat pénzbeli támogatását
kérte.
A bizottság tekintettel a költségvetés helyzetére nem javasolta a támogatás megítélését.
A képviselı-testület támogatva a bizottság javaslatát egyhangú 19 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
20/2001.(I.25.)KT. sz. határozata
Gyomaendrıd Város Önkormányzat Képviselı-testülete a „Értelmes Életért” Alapítvány
kérelmét költségvetési fedezet hiányában elutasítja.
Határidı: azonnal
21. napirendi pont
Szolgálati bérlakás igénylésére vonatkozó kérelem
Hangya Lajosné a Humánpolitikai Bizottság elnöke elmondta, Fülöp Tünde a „Mővelt Cigányifjúság”
Alapítvány dolgozója kérelemmel fordult az önkormányzathoz, hogy részére bérlakást biztosítani
szíveskedjenek. Jelenleg üresen álló szolgálati bérlakás csak az Apponyi u. 24. Sz valamint az Október 6. Ltp.
A/5 alatt van, ezek bérlıkijelölési joga viszont a Békés Megyei Rendır-fıkapitányságnak került átadásra.
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A lakások vonatkozásában a hivatal megkérte a rendır-fıkapitányságot, hogy a bérlı kijelölési jogot adja át egy
éves idıtartamra az önkormányzatnak. Egy korábbi levélben a rendırség az Apponyi u. lévı jelenleg üresen álló
három lakás átengedését már felajánlotta.
A bizottság javaslata, hogy a rendırség nyilatkozatára figyelemmel a legkisebb alapterülető lakást utalják ki
nevezett részére.
Dr. Dávid Imre polgármester tájékoztatásként elmondta, a mai postával megérkezett a rendırség hozzájárulása
az Apponyi úti lakásra.
A képviselı-testület a javaslatot egyhangú, 19 igen szavazattal támogatta és az alábbi határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
21/2001.(I.25.)KT. sz. határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete Fülöp Tünde Gyomaendrıd, Bartók B. u.
25. szám alatti lakos részére, a jelenlegi munkáltatójánál munkaviszonya
fennállásáig, de maximum 2001. február 1. napjától 2002. január 31. napjáig kiutalja
a Gyomaendrıd, Apponyi u. 24/C. szám alatti szolgálati bérlakást.
A Képviselı-testület felkéri a polgármestert, hogy nevezettel a bérleti szerzıdést, a
fenti idıtartamra kösse meg.
Határidı: azonnal
További írásos napirend nem lévén a Polgármester megkérdezte a képviselıket, majd a jelenlévıket,
hogy a zárt ülés elıtt van e közérdekő bejelenteni valójuk.
Ifj. Dógi János képviselı hozzászólásában tájékoztatta a jelenlévıket, hogy 2001. Január 30-án 11
órai kezdettel Gyomaendrıdi Civil szervezetek találkozóját szerveznek a Cigány Közösségi Házban,
melyre tisztelettel elvárnak minden érdeklıdıt.
Egyéb bejelentés nem volt, a Képviselı-testület az Ötv. 12. § /4/ bekezdés a. pontja alapján a
fellebbezések tárgyú elıterjesztések megtárgyalását zárt ülés keretében folytatta.
A Polgármester megköszönte az érdeklıdık részvételét és a nyilvános ülést bezárta.

K. m. f.

Dr. Dávid Imre
Polgármester

Dr. Csorba Csaba
jegyzı

Babos László
hitelesítı

Bátori Gyula
hitelesítı
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