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Készült Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete 2001. február 22-i ülésérıl a Városháza Dísztermében.
Jelen vannak:

Dr. Dávid Imre polgármester, Gellai Imre alpolgármester, Dezsı Zoltán
alpolgármester
Babos László, Bátori Gyula, Czibulka György, Császárné Gyuricza Éva, Ifj. Dógi
János, Garai János, Hack Mária, Hangya Lajosné, Jenei Bálint, Knapcsek Béla, Dr.
Kovács Béla, Tótka Sándor, Dr. Valach Béla, Vass Ignác és Véháné Szedlák Ildikó
képviselık
Dr. Csorba Csaba jegyzı, Megyeri László aljegyzı
Tímárné Binges Irén, Havelda Jánosné, Tóth Lajosné, Rau József osztályvezetık és
Kóris Györgyné oktatási fıelıadó
Tárgyalási joggal az önkormányzati intézmények vezetıi
A helyi és a megyei sajtó képviselıi, és helyi érdeklıdı állampolgárok
Kis Éva és Rajkó Sándorné jegyzıkönyvvezetık

Dr. Dávid Imre polgármester köszöntötte a Képviselı-testület megjelent tagjait, a jegyzı, aljegyzıi urakat, a
hivatal osztályvezetıit, intézmények vezetıit, a sajtó képviselıit és az érdeklıdı állampolgárokat.
Megállapította, hogy az ülés határozatképes, a 20 fıs tagságból jelen volt 18 fı. Jakus Imre képviselı betegség
miatt maradt távol, Kovács Attila képviselı pedig elızetesen jelente késését az ülésrıl.
Jegyzıkönyv hitelesítıknek kijelölte Dr. Valach Béla és Dr. Kovács Béla képviselı urakat.
Ezt követıen röviden szólt az elmúlt ülés óta eltelt idıszak fontosabb eseményeirıl:
Az Ipari Park, mint munkahelyteremtı bázis a 2000. évi idıszak elıtt elég távolinak tőnt. Napjainkban
érdeklıdnek a gyomaendrıdi Ipari Park iránt. Talán az elsı befektetı megvan, a Mammuttec Hungary Kft. svájci
érdekeltségő cég, aki egy 3 ha nagyságú területet vásárolna. Volna egy francia és egy német érdeklıdı is.
Legnagyobb problémánk, hogy 2000. év december 15-e óta a Tárcaközi Bizottság nem döntött a támogatásról.
Várhatóan a Tárcaközi Bizottságba delegált természetes személyek összetétele megváltozik. Amíg a támogatást
nem kapjuk meg, sajnos nem tudjuk elkezdeni a beruházást.
Több rendezvény volt és lesz Gyomaendrıd város területén.
2001. február 2-án volt Gyomaendrıdön a Polgármesteri Hivatalban a Széchenyi terv vállalkozói réteg felé
történı tájékoztatása.
2001. február 21-én kiegészült a Széchenyi terv és Szarvason került ismertetésre.
2001. március 7-én a Békés Megyei Területfejlesztési Tanács elnöke Domokos László úr országgyőlési
képviselınk fog a területfejlesztésrıl tartani egy ismertetı tájékoztatót a Polgármesteri Hivatalban.
A vitatott földeket illetı földper újra indul, melyre 2001. február 26-án a Békés Megyei Gyulai Bíróságon kerül
sor.
Tájékoztatásként kívánta elmondani, hogy az ivóvíz beruházás befejezıdött. Várhatóan rövid határidın belül az
Állami Számvevıszék e címzett támogatás felhasználásáról ellenırzést végez a hivatalban. Mintegy 30 M Ft
összegő állami támogatást visszaadott az önkormányzat és a drágább, un. szeghalmi forrás helyett a KörösMaros hordalékkúp vízbázisára alakítottuk ki a vízbeszerzési lehetıséget.
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Február hónap elején Nyugat-Németországban volt a NEC Alapítvány jóvoltából. 1997 ıszén látott elıször
olyan szociális jellegő intézményt Ausztriában, melynek ismeretében, birtokában kezdtünk el mi is ilyen
irányban fejleszteni. Gyomaendrıd endrıdi oldalán lévı 12 szociális intézmény vonatkozásában lényegesen jobb
körülményt kívánnak az idısek számára biztosítani. A lakrészek átlagban 35 m2-sek lennének, viszonylag sok és
nagyarányú a közösségi helységek (étterem, klubszobák, stb.) mérete.
Tájékoztatásként kívánta elmondani, hogy a Kner Izidor szülıházában lakó férfi és felesége megkereste a
hivatalban, és elmondta, hogy szeretné lebontani a házat, mivel életveszélyes állapotban van. Jegyzı úrral, az
építéshatósági ügyintézıvel és a városüzemeltetési osztályvezetıvel megtekintették az ingatlant és
megállapították, hogy valóban életveszélyes állapotban van. Véleménye szerint a késıbbiekben foglalkozni
szükséges a fenti kérdéssel, ezért a következı Képviselı-testületi ülésen találkozni fognak az elıterjesztéssel.
További polgármesteri bejelentés, tájékoztatás nem volt, megadta a szót a Képviselı-testület tagjai, illetve a
megjelentek részére közérdekő kérdésük, interpellációjuk felvetéséhez.
Gombár Mátyásné gyomaendrıdi lakos többek kérésére vetette fel, hogy nagyon nehezményezi a lakosság,
hogy a 2. sz. Általános Iskola és Óvoda, valamint a Református Egyház közötti rész lezárásra került.
Dr. Dávid Imre polgármester elmondása szerint azért került sor az árkád lezárására, mivel az egyházi tulajdont
képez. Továbbá évente többszöri alkalommal tisztasági meszelést kellett végrehajtani az iskola falán, mert
áldatlan állapotok uralkodtak. Idıben jelezték a lakosság felé, hogy lezárásra kerül a köz.
További kérdés, észrevétel nem lévén, javaslatot tett az ülés napirendjére. Kiegészítésként kívánta elmondani,
hogy
- A költségvetési jelentés kiegészül a 12. sz. táblázattal – Német Kisebbségi Önkormányzat által elfogadott
költségvetés jegyzıkönyvi kivonatával -, valamint a 14. sz. táblázattal – felhasználási ütemterv -, továbbá a
könyvvizsgálói jelentéssel;
- A 13./ napirendi pont kiegészül a kérelemmel;
- A 17./ napirendi pont a Damjanich utca elhelyezkedésére utaló rajzzal egészül ki;
- A 19./ napirendi pont csak tájékoztató jelleggel került a Képviselı-testület elé.
A ülés napirendjét a meghívóban leírtak szerint javasolta megtárgyalni.
A Képviselı-testület a napirendre tett javaslatot egyhangúlag, 18 igen szavazattal elfogadta és az alábbi
határozatot hozta:

Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
28/2001. (II.22.) KT. sz. határozata

Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete az ülés napirendjét az alábbiak szerint határozza meg:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Az önkormányzat 2001. évi költségvetésérıl szóló rendelet- tervezet
Az önkormányzat 2000. évi költségvetésérıl szóló rendelet módosítása
A települési folyékony hulladék szállításával kapcsolatos rendelet módosítása
A temetıkrıl és a temetkezési tevékenységrıl szóló rendelet módosítása
Tájékoztató a 2000. évi normatív állami támogatás elszámolásáról
Háziorvosi körzethatárok módosítása
Támogatást szolgáló alapok pályázati kiírása
Közoktatási megállapodás keretében mőködtetett óvodák beszámolói
Önkormányzati tulajdonú ingatlanok energiatakarékossági pályázata
Fı út 5. sz. alatti kisegítı iskola épületére pályázat kiírása
Erzsébet-ligeti teniszpálya üzemeltetésére pályázat kiírása
Szabadság téri buszpályaudvar felújítása, átalakítása
Gyomaendrıdi Millenniumi Napok Turisztikai pályázatának benyújtása
A Képviselı-testület tisztségviselıinek illetmény módosítása
Gyomaendrıdi Híradó szerkesztıjének beszámolója, és ajánlata az újság vállalkozásba vételére
A Városi Könyvtár beiratkozási díjainak emelése
Damjanich utca forgalmi rendjének megváltoztatása
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18. Szolgálati bérlakás bérleti jogviszonyának meghosszabbítása
19. Bejelentések
Határidı:

azonnal

Az elsı napirend megtárgyalása elıtt a lejárt határidejő határozatokról készült jelentés elfogadására kérte fel a
képviselıket.
A Képviselı-testületi határozatokra tett jelentést az alábbiakkal kívánta kiegészíteni:
A 210/2000. (IX.28.) KT. sz. határozat tárgya: a Kner Imre Gimnázium részére támogatási elıleg biztosítása
számítógép vásárlásra. A 2 M Ft gyakorlatilag 2000. december 31-ig rendezésre került.
Mivel további kiegészítenivalója nem volt, felkérte a képviselıket, hogy hozzák meg határozatunk a lejárt
határidejő határozatokat illetıen.
A Képviselı-testület egyhangúlag, 18 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
29/2001. (II.22.) KT. sz. határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete a 4/2001. (I.25.), 25/2001. (I.25.), 166/2000. (VII.27.),
210/2000. (IX.28.), 263/2000. (X.26.), 282/2000.(XI.30.), 285/2000. (XI.30.), és a 343/2000. (XII.21.)
KT. sz. határozatokról készült jelentést tudomásul vette.
Határidı:

azonnal

1./ napirendi pont
Az önkormányzat 2001. évi költségvetésérıl szóló rendelettervezet
Dr. Dávid Imre polgármester tisztelettel köszöntötte az 1./ napirend megvitatásánál Bencze Lajosné okleveles
könyvvizsgálót.
Röviden Gyomaendrıd Város Önkormányzatának 2001. évi költségvetésérıl az alábbi tájékoztatást kívánta adni:
A költségvetés az intézményekkel megvitatásra került, majd azt elfogadták az érintett önkormányzati
intézmények. A 2001. évi költségvetés 2.584.998 E Ft a költség oldaláról, 52.646 E Ft a hitelfelvétel összege.
Az összegek figyelembevételével remélhetıleg likvid problémája nem lesz a városnak. Az egyeztetések és a
bizottsági ülések alkalmával egyértelmően kitőnt, hogy az intézmények eszközbeszerzésére, a szeptemberi
bérnövekedésre a céltartalékot a város biztosítani tudja, számottevı létszámcsökkenés a városban nem lesz. Az
Érdekegyeztetı Tanács is megtárgyalta és elfogadta a 2001. évi költségvetést. Nem mindenre elegendı
pénzösszeget tartalmaz a költségvetés, de a mőködés, fejlesztés és a felújítás költségeit biztosítja. Rendkívül
kedvezı, hogy a 2.584.998 E Ft keretösszegbıl majdnem 40 % a fejlesztés mértéke a városban, pár évvel ezelıtt
6-7 % volt ez az összeg. Legfontosabb a fejlesztések közül a szennyvízcsatorna hálózat kiépítése, mely mintegy
500 M Ft-ba kerül ez évben, a kommunális hulladéklerakó telep, az Ipari Park, valamint új utak építése, tervezik
a Liget-fürdı fejlesztését, a szociális otthon bıvítését, valamint 12 szociális bérlakás, és 8 új un. fiataloknak
szóló bérlakás építését, az öregszılıi vízellátásra szükséges összeg is rendelkezésre áll. Alapvetıen a
felújításokra a Bethlen Gábor Szakképzı Iskola, a Kner Imre Gimnázium, a 2. sz. Általános Iskola és Óvoda, az
óvodák vonatkozásában a legszükségesebbek biztosítva vannak. A Szabadság úti Óvodánál, a Kner Imre
Gimnáziumnál, a Kossuth úti Óvodánál a tetıfelújítás, a Fı úti Gyógyszertár homlokzatának felújítása, valamint
a Közösségi Háznak a felújítása az endrıdi oldalon – mindezekre mintegy 12 M Ft-ot szánnak elsı lépcsıben.
Szeretnénk a Városi Zene- és Mővészeti Iskola fıépületét is felújítani, többek között a 2. sz. Általános Iskola és
Óvoda napközi konyhájának belsı- és külsı felújítását, valamint a két települést összekötı kerékpárút felújítását
is elvégezni, mely 2000-rıl 2 M Ft-tal húzódik át, 2001-ben mintegy 5 M Ft-ot szeretnénk rákölteni. Befejeznék
az endrıdi piacteret (vízelvezetés, orvosi rendelı környéke, stb.) kb. 3,4 M Ft összegben, folytatni szeretnénk a
Blaha útnak a Selyem útig történı új burkolattal, illetve szegélykıvel történı ellátását. Gyomán szeretnénk
folytatni a Fı tér rendezését. A buszpályaudvar környékét rendbe tették. Szükség van a városban egy nyilvános
WC kialakítására. Folytatnánk a Köröspart rendbetételét a városháza mögött, hasonlóan, mint a másik oldalon, a
Kner tér és az árkádsor rendbetételét egyaránt.
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A fiatalok elsı lakáshoz jutó támogatását 360 E Ft-ról 420 E Ft-ra emelték. Mellékletként a képviselık
tiszteletdíját is tartalmazza a költségvetés és a létszámgazdálkodást. Azok a költségek, amelyek szükségesek
céltartalékba kerültek. Sport-, ifjúsági- és civil alapokra is számottevı, 13-15 %-kal több a kiosztható költség. A
közbiztonság, polgárırség kérdésével nem foglalkoztak eddig. A következı idıszakban is támogatni kell egy
mőködı tőzoltóságot. A két sportlétesítményre is költenünk kell, mindkét településrészen az atlétika pályára. A
kb. 2,6 milliárd Ft költségvetési összeg véleménye szerint a legszükségesebb dolgokra biztosítja a fedezetet. A
kötelezı béremelést mindenhol meg tudtuk oldani. Azt a fejlıdési folyamatot, mely a városban elindult, úgy érzi,
hogy folytatni tudtuk. Munkahelyteremtés a fı cél, ahhoz hogy ne öregedjen el a város.
A Liget-fürdı fejlesztése bizonytalan, hogy elkezdıdik ebben az évben, orvosi mőszerek beszerzésére 11 M Ftot meghaladó pénzösszeg van elkülönítve. A Bethlen Gábor Szakképzı Iskola FVM részére történı átadása, ha
megtörténik az elsı félévben, akkor a második félévi fejlesztés, és a plusz normatív támogatás megmarad.
El kell ismerni, hogy intézményeink feltételrendszere nem éri el a kívánalmakat 2001-ben sem, de elırelépés
mindenképpen, még ha kis lépésben, de történt.
Felkérte a Képviselı-testület tagjait, hogy amennyiben kiegészítenivalójuk, kérdésük van a napirendet illetıen,
azt tegyék meg.
Császárné Gyuricza Éva képviselı asszony elmondása szerint költségvetésünk rendkívül stabilnak mondható.
A bizottsági ülések alkalmával mélyrehatóan, részletekbe menıen megvitatták az anyagot. Szeretné
megköszönni, hogy mindazokra a kérdésekre, melyeket az Ügyrendi és Jogi Bizottsági ülés alkalmával feltett, a
testületi ülés anyagában megkapta a választ. A folyamatosságot, különösen a forrásszerkezetre vonatkozóan jól
le tudta követni. Volna egy konkrét kérdése, a végösszeg ugyan nem változott a bizottsági anyaghoz képest, most
viszont a mőködési költségek összegében 850 E Ft mínusz van, a fejlesztési- és a felújítási költségek között van
egy átvezetés, melynek egyenlege mínusz 3,7 M Ft, összességében ez a 4,5 M Ft a tartalékba került át.
Hangya Lajosné bizottsági elnök felszólalásában elmondta, hogy a Humánpolitikai Bizottság Gyomaendrıd
Város Önkormányzatának 2001. évi költségvetését jónak tartja, és elfogadásra javasolja. Teszi ezt annak
ellenére, hogy a 2001-es költségvetés sem lesz a humán szféra költségvetése. Tudják, hogy csökkentés
változatlanul ott lesz az oktatás, a kultúra, a sport, az egészségügy és a szociális szféra oldalán is, de megértik.
A városfejlesztés kiadásában a szennyvízcsatorna építés 500 M Ft-tal, a kommunális hulladéklerakó építése 379
M Ft-tal, az útépítés 20 M Ft-tal szerepel. Az intézmények állagmegóvó felújításai is jelentısek, ezek már a
humán szférára vonatkoztathatóak, közöttük a Közösségi Ház felújítása. Pozitívnak ítélték meg a
bérlakásépítéseket a város területén. A tavalyi évhez képest elınyös, hogy az iskolák kötelezı
eszközbeszerzésére a 20 % saját erıt a költségvetés tartalmazza, kérdés, hogy az állam megadja-e hozzá a
beígért támogatást. A mőködési kiadások ágazati megoszlásában az oktatás, a kultúra, a sport, az egészségügy,
szociális ágazat a tavalyi szinten van. Illetve a kultúra és a sport tekintetében valamivel elmarad a tavalyi évhez
képest. Öröm, hogy a fiatalok elsı lakáshoz jutó támogatását 420 E Ft-ra emelték, melybıl 140 E Ft a vissza
nem térítendı támogatás, a többi kamatmentes kölcsön. A Humánpolitikai Bizottság hatáskörébe utalt alapokat,
a civil-, sport- és ifjúsági alapokat a rendelkezésükre álló pénzösszeg szerint fogják elosztani. A Humánpolitikai
Bizottság nem értett egyet azzal, hogy megszüntették az „Év kiváló pedagógusa” alapot, és helyette kitüntetési
alapot hoztak létre. Igaz, hogy ez pénzösszegben nem változott, sıt 50 E Ft-tal növekedett. Szeretnék, ha ezen
összeg nagy részét továbbra is pedagógusok kapnák, akár könyvjutalom formájában.
A bizottság nevében kérné polgármester urat és képviselıi társait, hogy ha évközben lesz valamilyen plusz
forrás, akkor a szeptemberi lehetséges módosításnál a humán ágazatot szíveskedjenek elınyben részesíteni, így
különös tekintettel a kultúrát és a sportot, ami jelen költségvetésben kicsit háttérbe szorul.
Tóth Lajosné pénzügyi osztályvezetı Császárné Gyuricza Éva képviselı asszony kérdésére válaszolva az alábbi
kiegészítést kívánta tenni: Pontosításra kerültek a fejlesztési, felújítási célra átadott pénzeszközök a rendeletben.
Tartalékba került a 2. sz. Általános Iskola felújítására szánt összeg, mely 4.550 E Ft, a Bethlen Gábor Szakképzı
Iskolához pedig betettünk 850 E Ft-ot, ebbıl adódóan jelentkezik a 3,7 M Ft.
Amennyiben bárminemő kérdés merülne fel a költségvetéssel kapcsolatban, készséggel áll rendelkezésükre.
Dr. Dávid Imre polgármester további kérdés, észrevétel nem lévén felkérte a Képviselı-testület tagjait, hogy
alkossák meg rendeletüket.
A szavazás elıtt felhívta a képviselık figyelmét, hogy a rendelet megalkotásához minısített többségő szavazatra
van szükség.
A Képviselı-testület egyhangúlag, 18 igen szavazattal megalkotta
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Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
4/2001. (…..) KT. sz. rendeletét
Gyomaendrıd Város Önkormányzata
2001. évi költségvetésérıl

A rendelet megalkotását követıen megköszönte Bencze Lajosné okleveles könyvvizsgáló megjelenését, aki ezt
követıen távozott az ülésrıl.

2./ napirendi pont
Gyomaendrıd Város Önkormányzatának 2000. évi költségvetésérıl szóló rendelet módosítása
Dr. Dávid Imre polgármester felkérte a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnökét, Babos László urat, hogy
tegye meg szóbeli kiegészítését az elıterjesztést illetıen.
Babos László bizottsági elnök véleménye szerint kicsit feszített a költségvetésben a fejlesztési rész, mely kb.
40 %. A rendelettervezet módosítása tulajdonképpen az elmúlt évi költségvetésben történt összes módosítást
tartalmazza. A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság kérné a Képviselı-testületet a rendelet elfogadására.
Dr. Dávid Imre polgármester mivel kérdés, észrevétel nem hangzott el, felkérte a képviselıket rendeletük
megalkotására.
A szavazás elıtt felhívta a képviselık figyelmét, hogy a rendelet megalkotásához minısített többségő szavazatra
van szükség.
A Képviselı-testület egyhangúlag, 18 igen szavazattal megalkotta
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
5/2001. (…..) KT. sz. rendeletét
Gyomaendrıd Város Képviselı-testületének a
2000. évi költségvetésérıl szóló többször módosított
5/2000. (III.1.) KT. sz. rendelet módosításáról

3./ napirendi pont
A települési folyékony hulladék szállításával kapcsolatos rendelet módosítása
Dr. Dávid Imre polgármester felkérte Dr. Csorba Csaba jegyzı urat, hogy a napirendre vonatkozó szükséges
kiegészítést tegye meg.
Dr. Csorba Csaba jegyzı a jelenlévık tájékoztatásaként kívánta elmondani, hogy a Képviselı-testület
hatáskörébe tartozik, hogy a város közigazgatási területén belül meghatározza a települési folyékony
hulladékszállítással kapcsolatos hatósági árakat. Jelen rendeletmódosítással tulajdonképpen ennek a
kötelezettségének tesz eleget a testület. A szolgáltató kérte az áremelés megvalósítását, mivel olyan árfelhajtó
tényezık következtek be az elmúlt évben, illetve az év elején, melyek szükségessé tették a hatósági ár
felülvizsgálatát. Ezek egyrészt az ártalmatlanítási költségek növekedése, másrészt az üzemanyagár növekedés.
E két tényezı hatására a szippantási díjak változása a 25 %-ot éri el. Ezen belül jelentıs a Vízmő Vállalat által
eszközölt hatósági árnövekedés, hiszen 21 %-ban növekszik a folyékony hulladék, szennyvíz átvételének a
költsége. Ennek megfelelıen a lakossági szennyvízszippantási díj támogatás nélkül 850,-Ft/m3-re változik, erre
az állami költségvetésben a szolgáltató megkapja az önkormányzaton keresztül a támogatást, azonban ez 100,Ft/m3 maradt, nem változott a 2000. évi költségvetésben meghatározottól. A közületi szennyvízszippantás
mértéke pedig 1.000,-Ft/m3-re, míg az árnyékszék, WC tisztítás 1.500,-Ft/m3-re változik.
Az árváltoztatások mértékét az illetékes bizottságok megtárgyalták, és javasolják a Képviselı-testületnek
elfogadását.
Dr. Dávid Imre polgármester tájékoztatásként kívánta elmondani, hogy Hanyecz László úr a Kft. ügyvezetıje
elızetesen jelezte távolmaradásának okát.
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Mivel kérdés, észrevétel nem hangzott el, felkérte a Képviselı-testület tagjait, hogy alkossák meg rendeletüket a
települési folyékony hulladékgazdálkodással kapcsolatban.
A szavazás elıtt felhívta a képviselık figyelmét, hogy a rendelet megalkotásához minısített többségő szavazatra
van szükség.
A Képviselı-testület egyhangúlag, 18 igen szavazattal megalkotta
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
6/2001. (…..) KT. sz. rendeletét
A települési folyékony hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatás
Kötelezı igénybevételérıl szóló 13/1998. (III.30.) KT. sz. rendelet módosításáról

4./ napirendi pont
A temetıkrıl és a temetkezési tevékenységrıl szóló 26/2000. (XI.2.) KT számú rendelet módosítása
Dr. Dávid Imre polgármester felkérte Dr. Csorba Csaba jegyzı urat, hogy amennyiben van kiegészítenivalója a
napirendet illetıen, úgy tegye meg.
Dr. Csorba Csaba jegyzı tájékoztatásként kívánta elmondani, hogy a tavalyi év novemberében fogadta el a
Képviselı-testület a temetıkrıl és a temetkezés rendjérıl szóló helyi rendeletet. A rendelet áttanulmányozása
után a Békés Megyei Közigazgatási Hivatal észrevételt tett. Ezek az észrevételek a pontatlan fogalmazásból
származtak. Ezek helyesbítésére, javítására kerül sor jelen rendelettervezetben. A pontosítás háromirányú:
- egyrészt a gyermeksírhely mérete, illetve mélysége nem volt pontosan meghatározva helyi rendeletünkben,
valamint - a temetıben vezetett nyilvántartásban milyen adathalmazt kell szerepeltetni a nyilvántartókönyvben,
továbbá - a szabálysértési rendelkezéseknél voltak elírások.
Dr. Dávid Imre polgármester hozzászólás nem lévén felkérte a Képviselı-testület tagjait, hogy alkossák meg
rendeletüket.
A szavazás elıtt felhívta a képviselık figyelmét, hogy a rendelet megalkotásához minısített többségő szavazatra
van szükség.
A Képviselı-testület egyhangúlag, 18 igen szavazattal megalkotta
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
7/2001. (…..) KT. sz. rendeletét
A temetıkrıl és a temetkezési tevékenységrıl szóló
26/2000. (XI.2.) KT. számú rendelet módosításáról

/Kovács Attila képviselı úr megérkezett az ülésre, így a Képviselı-testület jelenlévı tagjainak száma 19 fı./

5./ napirendi pont
Tájékoztató a 2000. évi normatív állami támogatás elszámolásáról
Dr. Dávid Imre polgármester felkérte Tóth Lajosné pénzügyi osztályvezetıt a napirendi pont ismertetésére.
Kérdésként vetette fel, hogy volt-e megtakarított pénzösszege az elıterjesztésben szereplı három intézménynek?
Tóth Lajosné pénzügyi osztályvezetı polgármester úr kérdésére válaszolva elmondta, a Rózsahegyi Kálmán
Általános Iskolának és a Bethlen Gábor Szakképzı Iskolának volt, míg a Kner Imre Gimnáziumnak nem volt
pénzmaradványa. Csak a 2001. évi költségvetésbıl tudják visszavonni az elıterjesztésben található
túlfinanszírozás összegét. El kívánta mondani, hogy a normatív elszámolás során a Képviselı-testület novemberi
ülésén kapott egy tájékoztatót, ahol nem volt visszafizetési kötelezettsége az intézményeknek.
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Szeptemberi 31-el megtörtént az elszámolás és az étkezés normatív elszámolásából adódik nagyrészt az
intézmények visszafizetési kötelezettsége. Kimutatták, hogy a Rózsahegyi Kálmán Általános Iskolának és a
Kner Imre Gimnáziumnál a kollégistákra igényeltek normatív támogatást, holott a 2000. évi költségvetésben
nem volt lehetıség étkezési normatíva igénylésére a kollégista tanulók esetében. Tulajdonképpen ebbıl adódik a
visszafizetési kötelezettség.
A Városi Zene- és Mővészeti Iskola normatív állami támogatása 2.952.000,- Ft visszafizetési kötelezettséget
mutat. A visszafizetés oka, hogy a néptánc oktatás 2000. szeptember 1-tıl a Körösmenti Néptánc Alapítvány
Mővészeti Alapiskolájában mőködik tovább, ezért 2.303.000,-Ft a visszafizetés.
A 2. sz. Általános Iskola és Óvodánál egy alsó tagozatos tanulócsoport csökkenése és egy napközis csoport
növekedése volt, mely bérköltség szempontjából kiegyenlíti egymást. Az intézmény a 2000. évi költségvetésben
vállalta a tervezetthez képest a létszámnövekedés elérését, melyre már megelılegeztünk 538.000 Ft-ot. Az
intézmény 2.179.000,-Ft összegő többlettámogatás elszámolása a létszám alultervezésébıl adódik.
A Rózsahegyi Kálmán Általános Iskola miatt 1.125.500,-Ft normatív állami támogatás visszafizetési
kötelezettség keletkezett. Az étkezésben résztvevık száma és a napközis tanulók száma a tervezetthez képest
csökkent. A kollégista tanulók után 2000. évben nem lehetett étkezési normatívát igényelni, de az étkeztetést az
intézmény biztosította a kollégista tanulók felé is.
A Kner Imre Gimnázium tanulói létszáma növekedett, melyre 388.000,-Ft mutatószámos fejlesztést igényelt és
kapott. Az intézmény is igényelt normatív támogatást a kollégista étkezık után, de erre nem volt jogosult.
A Bethlen Gábor Szakképzı Iskola tanulói létszáma 438.600,-Ft normatív állami támogatás visszafizetési
kötelezettséget mutat. Az intézménynél két szakmacsoport növekedés a két kollégiumi csoportcsökkenés volt az
elızı tanévhez képest. A kollégiumi étkezéssel kapcsolatban 2001. évre tisztázódott a normatíva igénylés
jogosultsága.
A Városi Gondozási Központ ellátotti létszám növekedésbıl adódó többlet normatív állami támogatást ért el,
mely jelentıs fejlesztésnek köszönhetı. Az önkormányzat 2001. évben is támogatni fogja az intézmény további
fejlesztését.
Dr. Dávid Imre polgármester megköszönte az osztályvezetı tájékoztatását, majd elkívánta mondani, hogy a
Pénzügyi és Gazdasági Bizottság megtárgyalta az elıterjesztést és utasítja a hivatalt, hogy vizsgálja felül az
intézmények normatív támogatásának jogosságát és amennyiben visszafizetési kötelezettség jogtalanul
igénybevett támogatásból adódik az kerüljön elvonásra az intézménytıl.
Ezt követıen kérte a képviselıket, hogy amennyiben egyetértenek a határozati javaslatban foglaltakkal, úgy
hozzák meg döntésüket.
A Képviselı-testület egyhangúlag, 19 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
30/2001. (II.22.) KT. sz. határozata

Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete a „Tájékoztató a 2000. évi normatív állami támogatás
elszámolásáról” tárgyú elıterjesztést elfogadja.
A Képviselı-testület a 2000. évi állami támogatás visszafizetési kötelezettsége miatt a 2001. évi
mőködési önkormányzati támogatást a
Rózsahegyi Kálmán Általános Iskolánál
Kner Imre Gimnáziumnál
Bethlen Gábor Szakképzı Iskolánál

1125 E Ft-tal
389 E Ft-tal
438 E Ft-tal

csökkenti.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete utasítja a jegyzıt, hogy az intézmény 2001. évi költségvetési
támogatás csökkentésének hatását vezesse keresztül a költségvetési rendeleten.
2000. évi zárszámadás elkészítése
Felelıs:
Dr. Dávid Imre polgármester
Határidı:
visszafizetés: 2001. március 25.
2001. évi költségvetési rendelet módosítása
Felelıs:
Dr. Csorba Csaba jegyzı
Határidı:
2001. június 30.
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6./ napirendi pont
Háziorvosi körzethatárok módosítása
Dr. Dávid Imre polgármester tájékoztatásként elmondta, a képviselı-testület döntésének megfelelıen a 8.
Háziorvosi körzet, mint földrajzilag lehatárolt terület került kialakításra. Az intézményvezetı fıorvos ennek
megfelelıen módosította a háziorvosi körzetek utca szerinti felosztását. Az egyes körzetek listáját a mellékelt
anyag tartalmazza.
Felhívta a figyelmet arra, hogy a mellékelt térképen Dr. Palya József és Dr. Bánki Gyula körzete fordítva lett
bejelölve.
A képviselı-testület feladata, hogy a fıorvos asszony által tett javaslatot megvitassa, majd meghozza az ezzel
kapcsolatos döntését.
Megítélése szerint a módosított körzetek nagyságrendileg, és a létszámot tekintve is igyekszik követni az ezt
megelızı állapotot.
Megkérdezte a képviselı-testület tagjait, majd az érdeklıdıket, van e kérdésük, véleményük a témával
kapcsolatban.
Az érintettek részérıl hozzászólás nem volt, a Képviselı-testület 13 igen szavazattal , 6 tartózkodás mellett az
alábbi döntést hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
31/2001. (II.22.) KT. sz. határozata
Gyomaendrdı Város Képviselı-testülete a 8. háziorvosi körzetet a határozat mellékletét képezı
utcabeosztás szerint alakítja ki.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete utasítja a polgármestert, hogy a területi ellátási kötelezettségre
létrejött – 200. év december hó 1. napján megkötött – megbízási szerzıdés 1. sz. mellékletének
módosításával kapcsolatos intézkedéseket tegye meg.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete utasítja Dr. Gedei Margit intézményvezetı fıorvost, hogy a
körzethatárok módosítását a helyben szokásos módon tegye közzé.
Határidı:
Felelıs:

2001. március 1.
Dr. Dávid Imre polgármester
Dr. Gedei Margit intézményvezetı fıorvos

7./ napirendi pont
Támogatást szolgáló alapok pályázati kiírása
Dr. Dávid Imre polgármester felkérte Hangya Lajosnét a Humánpolitikai Bizottság elnökét tegyen szóbeli
kiegészítést az anyaggal kapcsolatban.
Hangya Lajosné bizottsági elnök a felkérésre elmondta, a költségvetési rendelet elfogadásával pályázatokat kell
kiírni a támogatási alapokra.
A részletes pályázati kiírást az elıterjesztés tartalmazza.
A pályázati lapok a hivatal Humánpolitikai osztályán Kóris Györgynétıl átvehetık, és a szükséges információk
megkérhetık.
A pályázatok benyújtási határideje március 30. Déli 12 óra.
A kiírások a helyi sajtókban – Gyomaendrıdi Híradó, Szó-Beszéd – meg fognak jelenni.
Dr. Dávid Imre polgármester elmondta, a korábban megjelent pályázati kiírásoktól a mostani annyiban tér el,
hogy sportegyesületek vonatkozásában csak bírósági bejegyzéssel rendelkezı egyesületek pályázhatnak, míg a
sport alapra és a civil szervezetek támogatási alap pályázati lapjaihoz csatolni kell az APEH által kiadott
igazolást a köztartozásokról.
Császárné Gyuricza Éva képviselı egy számszaki és egy értelmezési problémára hívta fel a figyelmet. A civil
szervezetek támogatási alapja a képviselı-testület 1998-ban hozott döntése alapján az önkormányzat mőködési
kiadásainak 0,75 %-a,- 8.600 e Ft. Viszont, ha figyelembe vesszük a fentiekben elfogadott önkormányzat 2001.
Évi költségvetés mőködési kiadásait, ami kb. 1317392 e Ft, ennek a 0,75 %-a 9.980 e Ft.
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A pályázati feltételek vonatkozásában számára nem egyértelmő, hogy a kiemelten közhasznú szervezetek és
alapítványok az elnyert pályázati összeggel azonos nagyságú szponzori támogatást kell, hogy igazoljanak a
támogatás igénylésekor. Ez a feltétel mindenkire vonatkozik, vagy csak a 100.000 Ft feletti összeget igénylıkre?
Kóris Györgyné oktatási elıadó az elıterjesztés készítıje a felvetésre reagálva elmondta, az önkormányzat
2001. Évi mőködési kiadása csökkentve van az átadott pénzeszközökkel, mint például segélyezésre felhasznált
összeg, és az alapok számítása ebbıl a csökkentett mőködési kiadásból került meghatározásra.
Ami a pályázati feltételeket illeti, a fent említett igazolást csak 500.000 Ft feletti igény esetén kell becsatolni.
Dr. Dávid Imre polgármester már több alkalommal is felvetette, hogy elıbb-utóbb át kell rendezni az alapokat,
a szokásoktól egy kicsit el kellene szakadni. A sportalapnál lesz olyan, aki a feltételek miatt ki fog esni, de a
civilszervezetek alapjára pályázhat, persze kérdés, hogy fog e pályázni vagy nem.
A tőzoltóságot mindenképpen meg kell vizsgálni, az ugyanis nem engedhetı meg, hogy, amíg tart az
önkormányzati támogatás mőködnek, majd ha elfogy a pénz, bezárják az ajtót.
Jenei Bálint az Ügyrendi és Jogi Bizottság elnökének némi aggálya volt a sport alapnál meghatározott azon
pályázati feltétel vonatkozásában, miszerint a labdajátékokra szervezıdött egyesületek és klubok amelyek
bajnokságokon indulnak az elnyert támogatásnak az 50 %-át abban az esetben vehetik igénybe, ha az elsı félévi
teljesítésük a bajnokságban legalább az elsı kétharmadban szerepelnek. Ezzel úgymond halálra ítélik a
csapatokat. A sportéletben vannak hullámzások, egy csapat lehet rossz passzban, de lehet, hogy a következı
bajnokságon már sokkal jobb helyezést ér el. Viszont, ha az anyagi támogatást az önkormányzat ezzel a
feltétellel visszavonja, akkor erre esélyük sem lehet.
Dr. Dávid Imre polgármester hangsúlyozta, az önkormányzat évente súlyos milliókat áldoz a futballra, amit
eredménytelenül tovább finanszírozni nagy felelıtlenség. Személy szerint mindig is egyetértett azzal, hogy a
városban két futball csapat van, viszont meg kell érteniük, hogy sem a város, sem pedig szponzorok nem tudják a
két csapatot finanszírozni. Valamilyen feltételrendszer kialakítására még is csak szükség volt, ami
elgondolkodtatja a csapatokat, egy minıségibb, színvonalasabb játékra ösztönzi ıket. Lassan másfél éve, hogy
nem tudtak az egyesülés kérdésben elıre lépni, mert ebben a csapatok között nincs meg a megfelelı összhang.
Az idei évben 4-4,5 millió Ft támogatás van a futballra, ami két csapat mőködésére semmiképpen nem elegendı.
Vass Ignác képviselı véleménye szerint a labdajátékokra szervezıdött egyesületeknél, kluboknál nagyon
könnyő volt kidolgozni, hogy milyen eredményhez kötik a támogatást. Viszont ugyanez nincs meg a többi
szakosztály esetében, pedig úgy lenne igazságos, ha egyformán mindenkire vonatkozóan kerülne kidolgozásra a
támogatás feltétele. A következı évre vonatkozóan meg kellene találni a megfelelı megoldást.
Jenei Bálint az Ügyrendi és Jogi Bizottság elnöke az alábbi kérdésére szeretett volna választ kapni – a pályázati
kiírásban az alábbiak kerültek megfogalmazásra: „A kiesı sportszervezetek a II. félévre esı támogatási
összegének 50 %-át az önkormányzat visszavonja. A tárgyév szeptemberében az így fennmaradó összeget a
feljutó csapatok között felosztja.” Kit tekintetnek kiesınek és kit feljutó csapatnak. Arról beszélünk, akik nem
jutnak be a 2/3-ba, vagy egy bajnokságból kiesırıl beszélünk.
Dr. Dávid Imre polgármester elmondása szerint „akik nem jutnak be a 2/3-ba, vagy egy bajnokságból kiesnek”
a kézilabdánál alkalmaztuk az elmúlt években. Valóban ellentmondásos a megfogalmazás, melyet módosítani
szükséges. Kimondhatják, hogy a 2/3-ban lévık a támogatásnak csak a felét kapják meg. A pályázat
benyújtásának határideje március 30-a, ezért a következı testületi ülésre ezt még lehet pontosítani.
Dezsı Zoltán alpolgármester meglátása szerint, aki a második félévben a visszatartott 50 %-ot nem kapja meg,
az nemcsak a csoportból, hanem a bajnokságból is kiesik, mivel nem tudja mibıl finanszírozni további
mőködését. A testületnek azt kell eldöntenie, hogy a gyomaendrıdi fiataloknak a sportban való részvételét
támogatják, vagy a minıségi sportnak valamilyen szintjét. Itt látja az ellentmondást. Ha meghatároznak egy
minıséget, és hogy a 2/3-ban legyen benne, arra meghatároznak egy összeget, amivel úgy ahogy szerepelnek, és
ha nem éri el történetesen az elsı félévben az elsı 2/3-ban való bent maradást, és ezt követıen semmit sem kap,
lehetetlenné válik mőködésük. Kérdése, hogy mi lesz azokkal a fiatalokkal, akik részt kívánnak venni a helyi
sportéletben. Ha ehhez önkormányzati szinten semmilyen támogatást nem biztosítunk, akkor mőködési alap
hiányában megszőnik az érintett egyesület. Példa erre a labdarúgás.
Babos László a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke véleménye szerint úgy kellene megvizsgálni a kérdést,
hogy melyik sportterület, melyik sportág mekkora társadalmi hasznot hoz Gyomaendrıd lakossága részére.
Azokat kellene kiszőrni, akik hobbi szinten őzik a sportot. Ha ezt a szempontot vesszük figyelembe, meglátjuk,
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hogy mekkorát tévedünk, amikor a labdajátékokat próbáljuk hátrányba szorítani. A labdajátékok a legnagyobb
tömeget megmozgató sportágak.
Dr. Dávid Imre polgármester tájékoztatásként kívánta elmondani, hogy az elosztandó támogatási összeg 2/3-át a
labdajátékok kapják.
Azt a javaslatot tenné a Képviselı-testület felé, hogy ne azt fogadják el, hogy aki a 2/3-ban van, attól vonják meg
a II. félévi támogatási összeget, hanem aki a hátsó 2/3-ban van, vagy kiesik, az elızı félév támogatási
összegének 50 %-át kapja meg.
Meglátása szerint egy minıségi futballcsapatot tudnának összehozni, ha megértenék, hogy csak egy csapatra van
szükség Gyomaendrıdön.
Dr. Valach Béla a Városfenntartó és Környezetvédelmi Bizottság elnöke egyetért az elsı 2/3, hátsó 2/3
kérdésével, és valahol ezt az elvet ha kiterjesztik, nagyon sok sportágnál érvényesíthetnék, ahol pl. küzdelem
van, így akár a küzdısportágaknál is. Ha a lejátszott meccseknek a 34 %-át hozza, a támogatási kritériumoknak
megfelel.
Ifj. Dógi János képviselı véleménye szerint többen vannak a képviselık között, akik egy futballcsapat
létrehozását támogatják. Kérdése, hogy miért nem merik azt felvállalni, hogy a pályázati kiírás elıtt döntenek
arról, hogy csak egy csapatot támogatnak.
Vass Ignác képviselı a fent elhangzottakra reagálva el kívánta mondani, hogy a bajnokságok nem januárban,
hanem nyáron kezdıdnek, melynek következı év júliusában lesz vége. Ebbıl kifolyólag a fent említett javaslatot
nem lehet véghezvinni. A II. félévben, a költségvetés módosítása során már eszközölhetı lenne a döntés.
Elmondása szerint nem az kerül sokba, hogy a játékosoknak fizetniük kell, mert szerencsére mindenki dolgozik,
a mőködési kiadások nagyon magasak.
Dr. Kovács Béla képviselı véleménye szerint ez az a téma, ahol közmegelégedésre nem tarthat számot
döntésük. Kérdése, hogy az illetı játékosok, vagy azok családja mennyit vállal fel a klub kiadásaiból? Tud olyan
kisebb egyesületet, ahol a gyermekek pl. 1.400,-Ft/hó tagdíjat befizetik, a drága fellépı ruhát megveszik, a
versenyekre a szülı viszi a gyermeket saját költségén. Nem biztos abban, hogy minden egyesületnél a közös
teherviselés így mőködik.
Császárné Gyuricza Éva képviselı asszony hozzászólásában elmondta, hogy vannak egyesületek, akik
félidıben vannak, ezért véleménye, hogy ezek az egyesületek csak félévre pályázzanak, és amikor vége lesz az
idénynek, akkor lehet a további idıszakra pályázatot benyújtaniuk. Ezt követıen alkalmazható lenne az Ifj. Dógi
János képviselı úr által felvetett javaslat, mely szerint egy futballcsapatot támogassanak. Módosító javaslata,
hogy a pályázati feltételt ennek megfelelıen kellene módosítani.
Dr. Dávid Imre polgármester elmondása szerint a probléma ott van, hogy a Képviselı-testület elfogad egy
költségvetést és egy évre szóló pályázati kiírást, elfogad a jelenleg mőködı sportágnál félévre, másik részénél
egy évre szóló kiírást. Ezt nehézkes lenne megvalósítani. Javasolná, hogy fogadják el, hogy az elsı 2/3-ban
benne kell lennie a csapatnak. A jövı évre vonatkozóan pedig más sportágnak is támogatási rendszer kiépítésére
van szükség. A csapatok próbáljanak szponzort szerezni és mutassanak fel minıségi teljesítményt. Kérése, hogy
ne csináljanak várospolitikát a futballból.
Babos László a Pénzügyi és Gazdasági bizottságának elnöke meg kívánta jegyezni, hogy már 1947-ben – a
háború után - az akkori városvezetés a város sportjának mőködésére a mindenkori költségvetés 3 %-át határozta
meg. Jelenleg itt kb. 1 % miatt vitatkoznak, várospolitikára akarják kihegyezni ezt a témát akkor, amikor tudjuk,
hogy a honvédséghez bevonult fiatalság jelentıs részre alkalmatlan katonai szolgálatra.
Dr. Dávid Imre polgármester véleménye szerint elsısorban szponzori problémák vannak a futballcsapatoknál.
İsszel a Képviselı-testület úgy döntött, hogy a két település között kellene egy sportpályát létrehozni. Tegnap
délután tárgyalt az egyházi iskolával, akik felvetették, hogy tornatermet szeretnének az intézmény udvarára,
melyhez a város támogatását kérnék. Nemleges választ adott a támogatást illetıen, mert akkor nem oldanánk
meg a problémát. Meglátása, hogy a mai fiatalság állóképességébıl, fizikai terhelhetıségébıl eredı problémákat
nem a mi feladatunk megoldani. A kereten túl többet nem tudnak biztosítani, annak ellenére, hogy tudják ez a
pénz csak az egyik fenntartásához elegendı. A két csapatnak is tenni kellene valamint a probléma megoldására,
de eddig elzárkóztak minden lehetıség elıl.
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Megkérdezte Ifj. Dógi János képviselı urat, hogy a fentiekben elmondott véleményét módosító indítványként
vegyék e figyelembe.
Ifj. Dógi János képviselı ismételten hangsúlyozta, azt az elvet kellene követni, hogy amelyik csapat több
szponzort tud felsorakoztatni, azt a csapatot támogassa az önkormányzat is.
Kérte, hogy a véleményét módosító indítványként vegyék figyelembe.
Kovács Attila képviselı véleménye szerint a probléma feloldására célszerő lenne a városi sport vonatkozásában
három kategóriát felállítani. Egyik a versenysport, a másik a labdajátékok, míg a harmadik a tömegsport
kategória lenne. Majd meg lehetne határozni, hogy az egyes kategóriákba ki milyen eredménnyel tartozhatna,
amit ténylegesen – szakmai segítséget is igénybe véve a humánpolitikai bizottság döntene el, hogy az
eredmények alapján ki melyik kategóriába tartozik, amelyen belül már meglenne a szelektálás lehetısége.
Knapcsek Béla képviselı véleménye szerint a teljesítmény követelmény lenne a legcélszerőbb, amelybıl a
csapatok is látnák, hogy bírnak-e azzal a teljesítménnyel vagy nem.
Czibulka György képviselı megítélése szerint mind két csapatnak oda kellene adni a nekik szánt pénzösszeget.
Tény az, hogy ez 9.6 millió Ft, amelybıl nem csak a foci kerül támogatásra, kevés arra, hogy a városi sport egész
éves finanszírozását megoldják.
Jenei Bálint az Ügyrendi és Jogi Bizottságának elnöke véleménye szerint ilyen szinten, ahol a labdajátékok
most tartanak városunkban nem lehet igazán minıségi célzatú sporttevékenység. Ebbıl nem mi csinálunk
várospolitikát, tudomásul kell venni, hogy ebben a városban húsz év után is vannak párhuzamosságok, amit
mind két településrészen véghez kell vinni a köznyugalom érdekében. A focin kívül más területen ez a
párhuzamossági probléma az utóbbi idıben nem élezıdött így ki.
Dr. Dávid Imre polgármester lezárva a vitát elsıként Ifj. Dógi János által tett módosító indítványt tette fel
szavazásra, amely szerint a Humánpolitikai Bizottság a futball csapatok közül csak egy csapatot támogasson.
A Képviselı-testület a módosító javaslatot 8 igen szavazattal támogatta.
A szavazás eredményébıl a polgármester megállapította, hogy a módosító javaslat nem kapta meg a kellı számú
szavazatot, így az elvetésre került.
Hangya Lajosné a Humánpolitikai Bizottsági elnöke módosító javaslata, hogy a bizottság az évre való
sportalapot úgy osztja el, hogy elkülönít egy részt a futballra, és a többi sportra. A futball esetében megadják
jelenleg az 50-50 %-ot, és a II. félévben annak a csapatnak adnák a támogatás összegét, aki az eredményesebb.
A többi sportra egész évre megadják a támogatást.
Dr. Dávid Imre polgármester elmondása szerint majdnem ugyanazt javasolta, tehát hogy osszák ki az egész évi
támogatási összeget, és aki az elsı 2/3-ban nincs benne, attól vegyék el a támogatási összeg 50 %-át és adják át a
másik csapatnak. Nem akarja, hogy a Képviselı-testület szüntessen meg futballcsapatot.
A másik Hangya Lajosné bizottsági elnök javaslata, mely úgy szól, hogy ne osszák ki a támogatási összegnek
csak a felét, és a megmaradt összeget a jobb eredményt elért futballcsapatnak adják oda, aki benne van az elsı
2/3-ban.
Dezsı Zoltán alpolgármester véleménye szerint azt nem lehet kimondani, hogy aki a jobb eredményt eléri, mivel
nem egy csoportban van a két futballcsapat. Ezért nem tartja elfogadhatónak a bizottsági elnök asszony által tett
javaslatot. Egyetért a polgármester által elmondottakkal, mely szerint a II. félév támogatási összegét, ha nincs
csoportján belül az elsı 2/3-ban, akkor csak a támogatás 50 %-át kapja meg.
Babos László a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnökének módosító javaslata, hogy Gyomaendrıd futballját
támogassák, határozzák meg, hogy mennyi támogatást kap a futball. A Humánpolitikai Bizottság határozza meg
a támogatási összeg megoszlását a két csapat között. Mindez a márciusi Képviselı-testületi ülésen kerüljön
megvitatásra.
/ Gellai Imre alpolgármester úr távozott az ülésrıl, így a Képviselı-testület jelenlévı tagjainak száma 18 fı./
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Dr. Dávid Imre polgármester elmondása szerint a tavalyi évben kimondták a futballcsapatok támogatását
illetıen, hogy osztályonként 10 % a különbség. Tehát egyik csapat a futballra szánt összeg 55 %-át, míg a másik
az 45 %-át kapja.
Ifj. Dógi János képviselı felszólalásában elmondta, hogy ı is Gyomaendrıd város sportjáról beszélt. Nem tenne
különbséget a két csapat között. Véleménye szerint arra kellene ıket késztetni, hogy egyesüljenek.
Dr. Dávid Imre polgármester Babos László Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnökének módosító javaslatát
tette fel szavazásra, mely szerint a márciusi testületi ülésen határozzák meg, hogy mennyi összeget szán a
futballra, és az általuk meghatározott összeget a Humánpolitikai Bizottság ossza szét.
A módosító indítványt a Képviselı-testület 2 igen szavazattal támogatta.
A szavazás eredményébıl a polgármester megállapította, hogy a módosító javaslat nem kapta meg a kellı számú
szavazatot, így az elvetésre került.
Polgármester úr módosító javaslatát terjesztette a Képviselı-testület elé, mely szerint: osszák fel az egész évi
sportalapra szánt keretet, olyan módon, hogy a II. félévben csak az kapjon teljes támogatást, aki az elsı 2/3-ban
benne van, aki az elsı 2/3-ban nincs a tabellán, annak a támogatási összeg 50 %-át visszavonják és felosszák a
másik futballcsapatnak, vagy a többi sportra arányosan, aki eredményt ért el.
A módosító indítványt a Képviselı-testület 15 igen szavazattal, 1 ellenvéleménnyel és 2 tartózkodással
támogatta.
További kérdés, észrevétel, hozzászólás nem lévén, felkérte a Képviselı-testület tagjait, hogy a fenti
módosítások figyelembevételével hozzák meg határozatukat.
A Képviselı-testület egyhangúlag, 18 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
32/2001. (II.22.) KT. sz. határozata
1./
Gyomaendrıd Város Önkormányzatának Képviselı-testülete pályázatot hirdet a 2001. évi Ifjúsági alap
felhasználására.
A pályázat célja: az ifjúság szabadidejének kultúrált és hasznos eltöltése, a tanulóifjúság nyári szünetének idejére
szervezett táborok, programok támogatása.
A pályázók köre: támogatható minden olyan személy vagy civil szervezet, akinek az ifjúsággal való foglalkozás
nem a feladatkörébe tartozik.
A pályázat feltételei: pályázni csak kizárólag az erre a célra szolgáló pályázati adatlapon lehet, ha a pályázat
formai és tartalmi követelményeknek nem felel meg a pályázatból kizártnak tekintendı. A pályázó csak egy
önkormányzati kiírású pályázatra adhat be pályázatot.
Adatlap igényelhetı:
Polgármesteri Hivatal
Kóris Györgyné oktatási elıadónál
Gyomaendrıd, Szabadság tér 1. Telefon: 386.122 - 124-es mellék
A pályázattal kapcsolatos információ ugyanitt.
Beküldési határidı. 2001. március 30. 12 óráig.
Elbírálási idıpontja: 2001. áprilisi Humánpolitikai Bizottság ülése.
A pályázati elbírálás eredményérıl a pályázókat levélben értesítjük.
A pályázatokat a következı címre kérjük megküldeni:
POLGÁRMESTERI HIVATAL
"Ifjúsági alap pályázat"
GYOMAENDRİD, Szabadság tér 1. sz.
Határidı:
Felelıs:

Azonnal
Dr. Dávid Imre polgármester
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2./
Gyomaendrıd Város Önkormányzatának Képviselı-testülete pályázatot hirdet a 2001. évi Sport alap
felhasználására.
A pályázat célja: a sportpályák fenntartásának támogatása, a településünkön mőködı olyan sportszervezetek
támogatása, akik jelentıs eredményeket értek el a versenysportban, akik az utánpótlás nevelését is folyamatosan
biztosítják. Új sportágak beindításával is elısegítik a fiatalság egészségmegırzését, a rendszeres testedzést.
Jelentıs szerepet vállalnak a testkultúra, az egészséges életmód népszerősítésében.
A pályázók köre: Gyomaendrıd Városban mőködı, bírósági bejegyzéssel rendelkezı sportszervezetek és
sporttevékenységet folytató alapítványok.
A pályázat feltételei: pályázni kizárólag az erre a célra szolgáló pályázati adatlapon lehet, ha a pályázat formai és
tartalmi követelményeknek nem felel meg a pályázatból kizártnak tekintendı. Csak bírósági bejegyzéssel
rendelkezı sportszervezet pályázhat. Azok a sporttevékenységet folytató szervezetek részesülhetnek
támogatásban, akik az év folyamán, legalább egy alkalommal városi szintő sportversenyen vagy bemutatón
tevékenységükrıl számot adnak. A labdajátékokra szervezıdött egyesületek és klubok amelyek bajnokságokon
indulnak az elnyert támogatásnak 50 %-át abban az esetben vehetik igénybe, ha az elsı félévi teljesítésük a
bajnokságban legalább az elsı kétharmadban szerepelnek.
A pályázó csak egy önkormányzati kiírású pályázatra adhat be pályázatot.
Pályázatból kizártnak tekintendı az a sportszervezet, amelynek 90 napot meghaladó köztartozása van.
A pályázati laphoz kérjük csatolni az APEH által kiadott igazolást a köztartozásokról.
Adatlap igényelhetı:
Polgármesteri Hivatal
Kóris Györgyné oktatási elıadónál
Gyomaendrıd, Szabadság tér 1. Telefon: 386.122 - 124-es mellék
A pályázattal kapcsolatos információ ugyanitt.
Beküldési határidı. 2001. március 30. 12 óráig.
Elbírálási idıpontja: 2001. áprilisi Humánpolitikai Bizottság ülése.
A pályázati elbírálás eredményérıl a pályázókat levélben értesítjük.
A pályázatokat a következı címre kérjük megküldeni:
POLGÁRMESTERI HIVATAL
"Sport alap pályázat"
GYOMAENDRİD, Szabadság tér 1. sz.
Határidı:
Felelıs:

Azonnal
Dr. Dávid Imre polgármester

3./
Gyomaendrıd Város Önkormányzatának Képviselı-testülete pályázatot hirdet a 2001. évi “Civil szervezetek
támogatási alap” felhasználására.
A pályázat célja: Gyomaendrıd Város területén mőködı civil szervezetek, magánszemélyek támogatása.
A pályázók köre: kiemelten közhasznú szervezetek, alapítványok, klubok, egyesületek, magánszemélyek.
(Kivétel sporttevékenységet folytató szervezetek vagy magánszemélyek.)
Tevékenységi kör szempontjából a pályázatok között elınyt élvez az a pályázó személy vagy szervezet, aki
tevékenységével jelentısen növeli a város hírnevét, hagyományokkal rendelkezik, magas színvonalon végzi
tevékenységét, karitatív jellegő, a lakosság aránylag nagy létszámának biztosít tartalmas kulturált szabadidı
eltöltést.
A pályázat feltételei: pályázni kizárólag az erre a célra szolgáló adatlapon lehet, ha a pályázat formai és tartalmi
követelményeknek nem felel meg a pályázatból kizártnak tekintendı.
A pályázó csak egy önkormányzati kiírású pályázatra adhat be pályázatot.
Pályázatból kizártnak tekintendı az a civil szervezet 100 ezer Ft támogatási összeg felett, amelynek 90 napot
meghaladó köztartozása van.
A pályázati laphoz kérjük csatolni az APEH által kiadott igazolást a köztartozásokról.
Az elnyert támogatási összeg folyósításának feltételei: kiemelten közhasznú szervezetek és alapítványok az
elnyert pályázati összeggel azonos nagyságú szponzori támogatást kell igazolniuk a támogatás igénylésekor.
(Szponzori támogatási szerzıdés másolata és pénzintézeti jóváírás másolata a támogatás jóváírásáról.)
Adatlap igényelhetı:
Polgármesteri Hivatal
Kóris Györgyné oktatási elıadónál
Gyomaendrıd, Szabadság tér 1. Telefon: 386.122 - 124-es mellék
A pályázattal kapcsolatos információ ugyanitt.
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Beküldési határidı. 2001. március 30. 12 óráig.
Elbírálási idıpontja: 2001. áprilisi Humánpolitikai Bizottság ülése.
A pályázati elbírálás eredményérıl a pályázókat levélben értesítjük.
A pályázatokat a következı címre kérjük megküldeni:
POLGÁRMESTERI HIVATAL
"Civil szervezetek támogatási alap"
GYOMAENDRİD, Szabadság tér 1. sz

Határidı:
Felelıs:

Azonnal
Dr. Dávid Imre polgármester

8./ napirendi pont
Közoktatási megállapodás keretében mőködı óvodák beszámolói
Hangya Lajosné a Humánpolitikai Bizottság elnöke elmondta, a Kossuth úti, a Selyem úti és a Tulipános
Óvodák óvodavezetıi által készített beszámolók kerültek a testület elé beterjesztésre.
A bizottság a beszámolókat megtárgyalta és elfogadásra javasolja a Képviselı-testületnek.
Megállapításra került, hogy a Kossuth úti óvodában a 114 férıhelyre 120 gyermek jár, a személyi feltételek
adottak, nagyon magas színvonalú az ott folyó nevelımunka. A gyermekek egyéni adottságait, képességeit
figyelembe veszik, a nevelık fejlesztı munkájukkal hozzájárulnak, hogy a gyerekek egészséges testi-lelki és
értelmi fejlıdésben részesüljenek az óvodában. A beszámoló tartalmazza az elmúlt évben végzett beruházásokat,
amit részben a belvíztámogatásból, és az óvodavezetı jó gazdálkodásnak köszönhetı megtakarításból végzett el
az intézmény.
Mindhárom óvoda vonatkozásában felvetıdött, jó lenne, ha a fejlesztı pedagógusi és a logopédiai ellátást
emeltebb óraszámban vehetnék igénybe a gyerekek.
Jó a család és az óvoda közötti kapcsolat, a nevelési idın túli térítéses szolgáltatásokat is igénybe veszik a
szülık.
Összegezve a bizottságnak az volt a véleménye, hogy a közoktatási megállapodás keretében mőködtetett óvodák
vezetıi nem a nyereségre törekszenek, hanem hivatás szeretetbıl, gyerekszeretetbıl végzik ezt a feladatot
valamennyiünk javára, amelyet az önkormányzat az anyagi lehetıségeihez mérten igyekszik tisztességesen
támogatni.
A Selyem úti óvodánál a 81 férıhelyre, 87 gyermek került felvételre. Az etnikai gyerekek száma 40 fı, amelyre
plusz állami támogatást kapnak. Sikeres pályázatot készített az óvoda, amelybıl a hátrányos helyzető
gyerekeket, szülıket támogatták. (ingyenes étkeztetés biztosítása pályázat útján).
A Tulipános óvoda férıhelye 35 fı, itt változó a gyereklétszám. A személyi feltétel megfelelı, sokat fejlıdött az
óvoda a belvíztámogatásnak köszönhetıen. Megnyugtató, hogy a gyerekek étkeztetése mind minıségileg, mind
mennyiségileg megfelelı, ugyanis ezen a városrészen van a gyerekek otthoni étkeztetésével a legtöbb gond.
Befejezésként megköszönte a három óvodavezetınek a színvonalas pedagógia munkát, és kérte, hogy a jövıben
is ugyan ilyen szeretettel és odaadással dolgozzanak a gyerekekért.
Dr. Dávid Imre polgármester megköszönte a bizottság elnök értékelését, majd megkérdezte a képviselıket,
hogy van-e kérdésük, véleményük a beszámolókkal kapcsolatban.
Hozzászólás, vélemény nem hangzott el, a Képviselı-testület a beszámolókat 19 igen szavazattal elfogadta és az
alábbi határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
33/2001. (II.22.) KT. sz. határozata
Gyomaendrıd Város Önkormányzat Képviselı-testülete elfogadja a közoktatási megállapodás
keretében mőködtetett óvodák vezetıinek
 Dr. Csoma Antalné – Kossuth Úti Óvoda vezetıje,
 Szabó Istvánné – Selyem Úti Óvoda vezetıje,
 Giricz Ilona - Tulipános Óvoda vezetıje
beszámolóját a 2000. évi mőködtetésrıl.
Határidı: azonnal
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9./ napirendi pont
Önkormányzati tulajdonú ingatlanok energiatakarékossági pályázata
Dr. Dávid Imre polgármester elmondta, egy az múlt évben benyújtott pályázatról van szó, amelyben változott a
beruházási összeg és ezzel együtt a saját forrás összege, amely 5.000 Ft-al emelkedett. E miatt szükséges a
szeptemberben hozott határozatot módosítani.
Kérte a képviselıket, hogy az elıterjesztésben foglaltak alapján hozzák meg döntésüket.
A Képviselı-testület egyhangú 19 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
34/2001. (II.22.) KT. sz. határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete a 224/2000.(IX.28.)KT. sz. határozatát módosítja és a pályázat
benyújtásához szükséges saját forrás mértékét 3.772.000 Ft-ot a 2001. Évi költségvetési rendeletében az
általános tartalék terhére biztosítja.
A képviselı-testület a pályázat elnyerése esetén a 11.314.000 Ft hitel visszafizetéséhez – hiteltörlesztés
évében a törlesztı részlet és járulékainak nagyságáig – a fedezetet az éves költségvetési rendeleteiben
biztosítja.
A képviselı-testület utasítja a jegyzıt, hogy a költségvetési rendelet módosítását készítse elı.
Határidı:
Felelıs:

2001. február 28.
Dr. Dávid Imre polgármester

10./ napirendi pont
A Fı u. 5. sz. alatti volt „Kisegítı Iskola” bérbeadása pályázat útján pártok és civilszervezetek részére
Babos László a Pénzügyi és Gazdasági bizottság elnöke az alábbiak szerint ismertette az elıterjesztést.
Több párt helyi szervezete valamint néhány civil szervezet részérıl kérelem érkezett az önkormányzat felé,
melyben kérték, hogy a mőködésükhöz az önkormányzat járuljon hozzá önkormányzati tulajdonú ingatlanban
történı elhelyezéssel.
Az Önkormányzat több lehetıséget figyelembe véve próbált megoldást keresni, így többek között Gyomaendrıd,
Kossuth Lajos u. 3., és a Sallai u. 4. szám alatti - Kincstári Vagyoni Igazgatóság kezelésében lévı - ingatlanok
megszerzésével. A Kincstári Vagyoni Igazgatóság tájékoztatása alapján ezek az ingatlanok az önkormányzat
számára nem értékesíthetık, bérlet illetve a használat pedig csak rövidtávon jöhet számításba. Mindezek alapján
a pártok és civilszervezetek számára ez nem jelentene végleges megoldást.
Jelenleg az önkormányzat tulajdonában lévı Gyomaendrıd, Fı út 5. szám alatti volt „ Kisegítı Iskola „ jöhet
számításba, amely épületet pályázati eljárás keretében tartanának célszerőnek átadni részükre.
A bizottság álláspontja szerint a pártok és a civilszervezetek többsége részére ez az épület nem lesz megfelelı,
nem fognak a pályázati kiírásra jelentkezni.
Az épület állaga rossz, jelentıs felújításra szorul, a helyiségek nagy alapterületőek, így a fenntartási költsége is
magas lenne.
Mindezek ellenére úgy döntött a bizottság, hogy próbálkozzanak a pályázat kiírásával, hátha még is lesz
jelentkezı.
Császárné Gyuricza Éva képviselı véleménye szerint a pályázati kiírás nagyon kemény feltételeket tartalmaz,
aki arra jelentkezni mer nagyon bátor „vállalkozó”.
Dr. Kovács Béla képviselı megítélése szerint tekintve, hogy elég sok a jól mőködı párt és civilszervezet a
városban, az önkormányzatnak elıbb-utóbb még is csak gondoskodni kellene egy megfelelı épületrıl, amelyet
azok közösen használhatnának párt és civilszervezet ház címén. A város területén biztos lenne olyan épület – a
Kisegítı iskolain túl, amely erre a célra megfelelıbb lenne.
Dr. Dávid Imre polgármester hangsúlyozta, az endrıdi településrészen a pártok és civilszervezetek zöme
jelenleg a közösségi házban mőködik, ha most engedünk és épületet adunk részükre a közösségi ház kiürül,
megszőnik a napi élet. A közösségi ház épülete is jelentıs felújításra szorul, amelynek költsége elıreláthatólag
25 millió Ft.
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El kell dönteni, hogy a felújítást követıen más formában mint eddig, de továbbra is adnak lehetıséget,
biztosítanak e ott helyiséget a pártok civil szervezetek részére, vagy marad a közösségi ház felújítva, ugyanakkor
a szervezetek részére másik épületet biztosítanak.
Látni kell azt, hogy azért lényegesen eltérı a két településrészen lévı mővelıdési illetve közösségi ház szerepe a
kihasználását, érdeklıdését stb. tekintve.
A pályázati kiírás szerint a majdani bérlık ingyen kapnák meg az épületet minimum 5 év idıtartamra, és a
mőködésükhöz az ingatlan fenntartásához az önkormányzat nem ad támogatást.
Dr. Valach Béla bizottsági elnök véleménye szerint, ha az összes körülményt figyelembe vesszük, azért nem
olyan szigorúak ezek a feltételek, mert biztosítja a megélhetést annak, aki ebben fantáziát lát.
Megítélése szerint az épület sorsásnak rendezése így lesz korrekt, hogy elıbb meghirdetik bérbeadásra, és ha
nem lesz jelentkezı, úgy már nyugodtan értékesíthetik pályázat útján, így senki nem mutogathat sem a testületre,
sem a majdani vevıre.
További hozzászólás, vélemény nem volt a polgármester felkérte a testület tagjait, amennyiben egyetértenek a
pályázati kiírásban foglaltakkal, úgy hozzák meg határozatukat.
A képviselı-testület 18 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
35/2001. (II.22.) KT. sz. határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete az önkormányzat tulajdonában lévı Gyomaendrıd, Fı út 5. szám (volt
„ Kisegítı Iskola„ ) alatti ingatlan bérbeadását a pártok és civil szervezetek számára meghirdeti az alábbi
pályázati kiírás alapján.
PÁLYÁZATI KIÍRÁS
Gyomaendrıd Város Önkormányzat Képviselı-testülete nyílt pályázatot hirdet
pártok és civilszervezetek számára a Gyomaendrıd, Fı út 5. szám alatti ingatlan
tartós bérbevételére
A pályázat elkészítéséhez, a pályázat részletes feltételeire vonatkozó elıírások ingyenesen átvehetık a
Gyomaendrıd Város Polgármesteri Hivatal titkárságán. Gyomaendrıd, Szabadság tér 1. sz. Telefon: (66) 386122.
Pályázat benyújtásának helye, határideje:
A pályázatot zárt borítékban, 2 példányban, Gyomaendrıd Város Polgármesterének címezve, "Kisegítı Iskola"
jeligével ellátva 2001. március 30.-án 12,00 óráig kell benyújtani személyesen, vagy elızı napig kell postai
úton feladni 5500 Gyomaendrıd, Szabadság tér 1. címre.
A pályázat elsı példányán fel kell tüntetni az "EREDETI PÉLDÁNY" szöveget: A fenti határidı elmulasztása
jogvesztı!
A pályázat elbírálása:
A pályázat nyertesérıl Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete dönt, a testület 2001. áprilisi ülésén.
Több párt és civilszervezet pályázata esetén az igények kielégítése a bejegyzett tagság figyelembevételével
történik.
A pályázat elızetes véleményezését és döntés elıkészítését a Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete 24/1995.
(X.24.) KT. számú rendelet 26. § (1) bekezdésében meghatározott munkacsoport végzi.
A döntés idıpontjáról a pályázók külön értesítést kapnak.
A pályázati feltételek:
1. Pályázatot nyújthatnak be azok a gyomaendrıdi székhellyel bejegyzett pártok és civilszervezetek, akik a
részletes pályázati kiírásban meghatározott feltételeknek megfelelnek,
2. A pályázatban meg kell jelölni a helyiség igény nagyságát és az ott tartózkodás idıtartamát, ( a hét minden
napján, vagy csak meghatározott napokon és idıpontban ),
3. Több párt és civilszervezet pályázata esetén az igények kielégítése a bejegyzett tagság figyelembevételével
történik,
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4.

Az épület leromlott állagára való tekintettel a bérbeadót terhelı felújítási költségeket a bérlı ( k ) nek át kell
vállalniuk, amely összeg a bérleti díjban kerül kompenzálásra a számviteli és adó jogszabályok szerint. A
bérleti díj összege egyenlı a felújítás összegével,
5. Bérlı ( k ) nek az ingatlan felújítására vonatkozóan be kell mutatni évenkénti ütemezésben, a mőszaki
munkarészeket és az azokhoz kapcsolódó költségvetést tartalmazó terveket,
6. A bérleti szerzıdés idıtartama: legalább 5 év,
7. Az önkormányzat a bérlı ( k ) nek nem biztosít támogatást mőködésükhöz, valamint az ingatlan
fenntartásához,
8. Az önkormányzat a pályázóval, pályázókkal abban az esetben köt bérleti szerzıdést, amennyiben figyelembe véve a bontásra kerülı épületszárnyat - az ingatlan hasznos alapterületének legalább 66 %-át
bérbeveszi ( k ). A szerzıdés megkötése a pályázat eredményének kihirdetését követı 8 napon belül,
9. Pályázó ( k ) nak nyilatkozni kell a bérleti szerzıdés megkötésekor az épület életveszélyessé minısített
hátsó szárnyának bontási munkálatainak elvégzésére,
10. A nyertes pályázó ( k ) nak vállalniuk kell az ingatlan fenntartásával kapcsolatos rezsiköltségek
megfizetését. A közmőszolgáltatókkal a bérleti szerzıdés megkötését követı 15 napon belül, - mint az
ingatlan használói, üzemeltetıi - szolgáltatási szerzıdést kell kötniük,
11. A pályázathoz csatolni kell, 30 napnál nem régebbi igazolást a TB-tıl, a Vám- és Pénzügyırség Országos
Parancsnokságától, az önkormányzati helyi hatóságtól, az APEH-tıl, hogy köztartozása nincs a pályázónak,
valamint az Önkormányzat felé egyéb tartozása nincs,

A pályázónak nyilatkoznia kell:
- az ingatlan felújításához való hozzájárulásra, annak mértékére,
- az ingatlan fenntartásával kapcsolatos rezsiköltségek megtérítésére, a közüzemi szolgáltatókkal való
szerzıdés megkötésére,
- kötelezettséget vállal az épület és a leltár szerint átadott berendezési tárgyak állagának megırzésérıl,
A pályázat érvénytelensége:
Érvénytelen az a pályázat, amely határidın túl érkezett, amely nem felel meg a pályáztató által kiírt
feltételeknek, az elıírt mellékleteket nem tartalmazza.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete fenntartja azon jogát, hogy a pályázatok ismeretében a pályázati eljárást
eredménytelennek nyilvánítja.
A pályázat elkészítéséért, illetve az elkészítéssel kapcsolatban felmerült költségekkel szemben díj nem
számítható fel.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete megbízásából:
Dr. Dávid Imre
polgármester
Határidı:
Felelıs:

2001. április 31.
Dr. Dávid Imre polgármester

11./ napirendi pont
Erzsébet –ligeti teniszpálya bérbeadása
Babos László bizottsági elnök ismertetve az elıterjesztést elmondta, ez idáig a teniszpályát a Gyomaendrıdi
Tenisz Club üzemeltette, melyet öt évvel ezelıtt adott át az önkormányzat részükre térítésmentesen.
A szerzıdés lejárt, így gondoskodni kell az ingatlan további hasznosításáról, melyet elsıdlegesen bérbeadás
útján pályázati eljárás keretében tartanának célszerőnek.
Dr. Dávid Imre polgármester meg kívánta jegyezni, hogy amennyiben a bérbeadás nem sikerül, úgy a pálya
üzemeltetését valószínőleg egy városi intézményhez fogják csatolni.
Megkérdezte a képviselıket, a jelenlévıket van e kérdésük, észrevételük a pályázati kiírással kapcsolatban.
Hozzászólás az érintettek részérıl nem volt, a képviselı-testület a határozati javaslatban foglaltakat egyhangú
19 igen szavazattal elfogadta és az alábbi határozatot hozta.
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Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
36/2001. (II.22.) KT. sz. határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete az önkormányzat tulajdonát képezı 1243/2 hrsz.-ú Erzsébet – ligeti
teniszpályát továbbhasznosítás céljából bérbeadás utján pályázati eljárás keretében az alábbi pályázati kiírás
alapján meghirdeti.
PÁLYÁZATI KIÍRÁS
Gyomaendrıd Város Önkormányzat Képviselı-testülete nyílt pályázatot hirdet
az Erzsébet – ligeti Teniszpálya ( 1243/2 hrsz. ) ingatlan
tartós bérbevételére
Pályázati feltételek:
1. Pályázatot nyújthatnak be azok a természetes személyek, jogi személyek, vagy jogi személyiséggel nem
rendelkezı gazdasági társaságok, akik a részletes pályázati kiírásban meghatározott feltételeknek
megfelelnek,
2. A bérleti díj felülvizsgálata minden év december hónapban esedékes, az emelés mértéke a tárgyévet
megelızı évben a KSH által megállapított inflációs ráta,
1. A teniszpálya területén a környezetvédelmi és egyéb szakhatósági engedélyek birtokában lehet ideiglenes
felépítményt elhelyezni, a tulajdonos elızetes hozzájárulása alapján a bérlet idıtartamára,
3. Az önkormányzat a teniszpálya üzemeltetéséhez támogatást nem biztosít,
4. A pályázathoz csatolni kell, 30 napnál nem régebbi igazolást a TB-tıl, a Vám - és Pénzügyırség Országos
Parancsnokságától, az önkormányzati helyi hatóságtól, az APEH-tıl, hogy köztartozása nincs a pályázónak,
valamint az Önkormányzat felé egyéb tartozása nincs,
5. A nyertes pályázónak, 8 napon belül meg kell kötni a bérleti szerzıdést az önkormányzattal.
A pályázat elkészítéséhez, a pályázat részletes feltételeire vonatkozó elıírások bruttó 2500 Ft ellenében
átvehetık a Gyomaendrıd Város Polgármesteri Hivatal Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Osztályán.
Gyomaendrıd, Szabadság tér 1. sz. Telefon: (66) 386-122/112 mellék.
Pályázat benyújtásának helye, határideje:
A pályázatot zárt borítékban, 2 példányban, Gyomaendrıd Város Polgármesterének címezve, "Teniszpálya"
jeligével ellátva 2001. március 30.-án 12,00 óráig kell benyújtani személyesen, vagy elızı napig kell postai
úton feladni 5500 Gyomaendrıd, Szabadság tér 1. címre.
A pályázat elsı példányán fel kell tüntetni az "EREDETI PÉLDÁNY" szöveget: A fenti határidı elmulasztása
jogvesztı!
A pályázat elbírálása:
A pályázat nyertesérıl Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete dönt, a testület 2001. áprilisi ülésén.
A pályázat elızetes véleményezését és döntés elıkészítését a Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete 24/1995.
(X.24.) KT. számú rendelet 26. § (1) bekezdésében meghatározott munkacsoport végzi.
A döntés idıpontjáról a pályázók külön értesítést kapnak.
A pályázatnak tartalmazni kell:
1. A pályázathoz üzleti tervet kell készíteni, mely a tevékenység realitását, megalapozottságát alátámasztja,
2. Pályázónak nyilatkoznia kell az alábbi hasznosítási célokra:
− Tenisz sport versenyek szervezése, lebonyolítása,
− Edzési feltételek biztosítása,
− Tenisztanfolyamok szervezése, sportolók nevelése, oktatása,
− Sportrendezvények szervezése,
− Tömegsport céljaira biztosítani a létesítményt,
− A teniszpálya rendelkezésre bocsátása az idegenforgalom számára,
− A teniszpálya nyitvatartási feltételeirıl,
3. A bérlet idıtartamát, amely 5 évnél nem lehet kevesebb,
4. A bérleti díj összegét,
5. Csatolni kell mellékletben a teniszpálya felújítására, átalakítására vonatkozó rövid vázlattervet,
költségvetést, illetve annak ütemezését.
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A pályázat érvénytelensége:
Érvénytelen az a pályázat, amely határidın túl érkezett, amely nem felel meg a pályáztató által kiírt
feltételeknek, az elıírt mellékleteket nem tartalmazza.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete fenntartja azon jogát, hogy a pályázatok ismeretében a pályázati eljárást
eredménytelennek nyilvánítja.
A pályázat elkészítéséért, illetve az elkészítéssel kapcsolatban felmerült költségekkel szemben díj nem
számítható fel.

Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete megbízásából:
Dr. Dávid Imre
polgármester
Határidı:
Felelıs:

2001. április 31.
Dr. Dávid Imre polgármester

12./ napirendi pont
Buszpályaudvar átalakítással egybekötött hasznosítása
Dr. Dávid Imre polgármester felkérte Rau József osztályvezetıt adjon rövid tájékoztatást arról, hogy mi lenne
az átalakítás lényege szakmai szempontból.
Rau József osztályvezetı a felkérésre elmondta, az épület elsıdlegesen homlokzati megjelenésében kerülne
átalakításra úgy, hogy az az ide érkezık számára megfelelı látványt nyújtson. Ugyanakkor ezzel egyidejőleg egy
vizesblokk – nyilvános WC – kialakítására is sor kerülne, amelynek hiánya évek óta gondot jelent a városnak.
Az épület elhelyezkedését, szerkezetét tekintve csak az elıterjesztésben leírtak szerinti átalakítást és felújítást
teszi lehetıvé. Mást ebbıl az épületegységbıl kihozni nem lehet.
A tetı és a vizesblokk kialakítása elızetes megközelítı számítások alapján kb. 3 millió forintba kerülne, míg az
ehhez kapcsolódó épület felújítása további 1 millió forintot tenne ki. A teljes részletességgel kidolgozott terv és
költségvetés még nem készült, amennyiben a képviselı-testület most elvi hozzájárulását adja az épület
felújításához, úgy azt követıen fognak majd a munkálatok tervezési szintő kidolgozásához.
Dr. Dávid Imre polgármester kiegészítésként annyit kívánt elmondani, hogy a tervek és a költségvetés
elkészülte után a képviselı-testületnek dönteni kell arra vonatkozóan, hogy a konkrét kivitelezésre és az azt
követı hasznosításra milyen formában kerüljön sor. Egyik megoldás lehet, hogy az önkormányzat elvégzi a
teljes kivitelezést, majd pályáztatás útján tartós bérletbe adja, vagy vállalkozói pénzeszköz bevonásával végzik el
a felújítást és annak a vállalkozónak adják bérbe 5 vagy 10 év idıtartamra.
Bár melyik megoldást is választják a vállalkozásba történı üzemeltetésre mindenképpen szükség van, hiszen a
nyilvános WC-t csak így tudják biztonságban, így tudják megóvni a rongálóktól.
További hozzászólás nem volt a képviselı-testület egyetértve az elhangzottakkal egyhangú 19 igen szavazattal
az alábbi határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
37/2001. (II.22.) KT. sz. határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete hozzájárulását adja az önkormányzat tulajdonát képezı,
Szabadság téren lévı buszpályaudvar környezetébe beilleszkedı formában történı felújítási, és
átalakítási munkálatainak tervezési szintő kidolgozásához.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete a felújítás és átalakítás tényleges megkezdésére vonatkozóan
döntését a kivitelezés és a hasznosítás konkrét megvalósítására elkészült tervek, illetve a részletes
költségvetés ismeretében hozza meg.
Határidı:
Felelıs:

2001. április 31.
Dr. Dávid Imre polgármester
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13./ napirendi pont
„Gyomaendrıdi Millenniumi Napok” Turisztikai pályázat benyújtása
Dr. Dávid Imre polgármester elmondta, a Széchenyi Terv turizmusfejlesztési programja keretében
meghirdetették a „Nemzetközi és országos turisztikai jelentıségő rendezvények támogatása„ címő pályázatot.
Pályázni, támogatást igényelni olyan eseményhez lehet, amely turisztikai szempontból jelentıs nemzetközi
turizmus számára is értékesíthetı esemény.
A pályázat benyújtásának feltétele, hogy a rendezvény költségvetésének összege legalább 30 millió Ft legyen. A
kiírás értelmében a rendezvénysorozat összköltségének 50%-ára lehet pályázni.
A pályázat feltétele, hogy a pályázónak a rendezvénysorozat összköltségének 25%-át kitevı saját forrással kell
rendelkeznie.
A Tourinform Iroda vezetıje össze fogva más szervezıkkel szeretné ezt a pályázati lehetıséget kihasználni és a
gyomaendrıdi programokra pályázatot benyújtani. Ehhez azonban szükséges a saját erı meglétét igazolni, ami
jelen esetben 7.5 millió Ft-ot jelentene. Mivel ezt sem ı, sem a többi szervezı nem tudja igazolni, ezért az
önkormányzathoz fordult, hogy a 2001. évben kiosztásra kerülı civil szervezetek, sport- valamint ifjúsági célú
támogatási alapok terhére a pályázat benyújtásához szükséges sajáterı igazolást adja ki.
A kérelmet a szakbizottság megtárgyalta és azzal a javaslattal élt a képviselı-testület felé, miszerint az
önkormányzat csak abban az esetben állítsa ki a Tourinform Iroda részére az igazolást, ha a rendezvényen
résztvevık konkrét ígérvény formájában nyilatkoznak arról, hogy biztosítják a rájuk esı saját erıt, ugyanakkor
az önkormányzat által kiadott igazolás nem szólhat nagyobb összegrıl, mint az alapok által ezen rendezvényekre
elnyert támogatási összeg.
Dr. Kovács Béla képviselı javasolta a programok között a Kner Napokat is szerepeltetni.
Dr. Dávid Imre polgármester kérte az iroda vezetıjét, hogy a pályázat benyújtása elıtt a programokat még
pontosítsa.
Egyéb hozzászólás, javaslat nem volt kérte a képviselıket amennyiben egyetértenek az igazolás ilyen feltételek
szerinti kiadásához, úgy hozzák meg határozatukat.
A képviselı-testület egyhangú 19 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
38/2001. (II.22.) KT. sz. határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete az alábbi feltétellel járul hozzá a Széchenyi Terv
turizmusfejlesztési programja keretében meghirdetett „ Nemzetközi és országos turisztikai jelentıségő
rendezvények támogatása „ címő pályázat benyújtásához:
Gyomaendrıd Város Önkormányzata abban az esetben állíthatja ki a Tourinform Iroda részére az
igazolást, ha a rendezvényen résztvevık konkrét ígérvény formájában nyilatkoznak arról, hogy
biztosítják a rájuk esı saját erıt, további feltétel, hogy az önkormányzat által kiadott igazolás nem
szólhat nagyobb összegrıl, mint az alapok által ezen rendezvényekre elnyert támogatási összeg.
Határidı:
Felelıs:

értelem szerint
Dr. Dávid Imre polgármester

14./ napirendi pont
A Képviselı-testület tisztségviselıinek illetmény módosítása
Jenei Bálint az Ügyrendi és Jogi Bizottság elnöke elmondta, a bizottság egyetértésben a Pénzügyi és Gazdasági
bizottsággal javasolja a Képviselı-testületnek, hogy a 2001. évi 8,75 % -os növekedést követve és kerekítve, a
polgármesteri illetményt 290.000 Ft.-ban, míg a jegyzıi személyi illetményt 235.000 Ft-ban határozza meg
2001. január 1. –tıl visszamenılegesen.
Az illetmény növekedés fedezete a 2001. Évi költségvetésben rendelkezésre áll.
Kérte a képviselıket a bizottsági javaslat elfogadására.
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A képviselı-testület egyhangú 19 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
39/2001. (II.22.) KT. sz. határozata
I.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete Dr. Dávid Imre polgármester illetményét 2001. január 1–tıl az
1994. évi LXIV tv. 3. § (2) bekezdésben meghatározott jogkörében eljárva, 290. 000 Ft-ban határozza
meg, mely az illetményalap kilenc és félszerese.
Határidı:
azonnal
II.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete Dr. Csorba Csaba jegyzı illetményét 2001 január 1 –tıl az
1992. évi XXIII tv. 42. §-ban biztosított jogkörében eljárva 235. 000.- Ft összegő személyi
illetményben határozza meg.
Határidı:
azonnal

15./ napirendi pont
Bíró Károly a Gyomaendrıdi Híradó szerkesztıjének beszámolója és ajánlata az újság vállalkozásba
vételérıl
Dr. Dávid Imre polgármester felkérte Hangya Lajosné bizottság elnököt néhány szóban ismertesse a bizottság
napirenddel kapcsolatos véleményét.
Hangya Lajosné bizottsági elnök elmondta, a Híradó szerkesztıjének beszámolóját a bizottság megtárgyalta,
elfogadta és úgy látta, hogy az újságra szükség van, tehát szeretnék, ha továbbra is megmaradna.
A beterjesztett határozati javaslat a beszámoló elfogadásán túl, szól még arról, hogy a lap árát 70-Ft-ról 77 Ft-ra
emelnék, továbbá, hogy az újság szerkesztıjének kérelme alapján 2001. Április 1-tıl vállalkozásba adnák a lapot
az alábbi feltételek mellett:
a újság kiadója változatlanul a Képviselı-testület lenne,
a felelıs kiadó a Polgármester,
az újság terjedelme a hirdetési oldalakon kívül 10 oldalnál kevesebb nem lehet,
a hivatali helyiséget a berendezési tárgyakat a szerkesztı használatába adná az önkormányzat, a telefonköltség a
vállalkozót terhelné
a 2001. Évi önkormányzati támogatás összege 400 e Ft/év
Bíró Károly az újság szerkesztıje ezeket a feltételeket elfogadhatónak tartotta, így a bizottság javasolja az újság
ilyen formában való kiadását.
Dr. Dávid Imre polgármester kérte a képviselıket, amennyiben egyetértenek a bizottság javaslatával, úgy
hozzák meg döntésüket.
A Képviselı-testület egyhangú 19 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
40/2001.(II.22.)KT. sz. határozata
1./
Gyomaendrıd Város Önkormányzat Képviselı-testülete elfogadja Bíró Károly
Gyomaendrıdi Híradó szerkesztıjének beszámolóját a lap 2000. évi terjesztésérıl.

a

2./
Gyomaendrıd Város Önkormányzat Képviselı-testülete 2001 március 1-tıl a Gyomaendrıdi
Híradó árát a nyomdaköltségek növekedése miatt 70,- Ft-ról 77,-Ft-ra azaz hetvenhét forintra
emeli.
Határidı:
Felelıs:

2001. március 1.
Dr. Dávid Imre polgármester
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3./
Gyomaendrıd Város Önkormányzat Képviselı-testülete egyetért a Gyomaendrıdi Híradó Bíró
Károly szerkesztınek 2001. április 1.-tıl történı vállalkozásba adásával, az alábbi
feltételekkel:







Változatlanul az újság kiadója Gyomaendrıd Város Önkormányzat Képviselı-testülete
Felelıs szerkesztı: Dr. Dávid Imre polgármester
Az újság terjedelme a hirdetési oldalakon kívül 10 oldalnál kevesebb nem lehet
A hivatali helységet a berendezési tárgyakkal a szerkesztı használatába adja az
önkormányzat
Telefonköltség a vállalkozót terheli
A 2001. évi önkormányzati támogatás összege 400 ezer Ft/év

A Képviselı-testület utasítja Dr. Dávid Imre polgármestert, hogy a márciusi ülésre Bíró Károly
szerkesztıvel kötendı megállapodás tervezetet készítse elı és terjessze a Képviselı-testület
elé.
Határidı:
Felelıs:

2001. március 29.
Dr. Dávid Imre polgármester

16./ napirendi pont
A Városi Könyvtár beiratkozási díjainak emelése
Dr. Dávid Imre polgármester felkérte Hangya Lajosné bizottság elnököt az elıterjesztés ismertetésére.
Hangya Lajosné bizottsági elnök elmondta, a könyvtár vezetıje kérelemmel fordult a fenntartóhoz, hogy a
beiratkozási díjakat emelje meg 2001. Március 1. Napjától. A 14 év feletti tanulók, nyugdíjasok stb. beiratkozási
díját 200 Ft/év, az aktív keresıkét pedig 400 Ft/év összegre kérte megemelni, míg a késedelmi díj könyvenként
100 Ft lenne.
A bizottság a kérelmet megtárgyalta az emelés mértékét elfogadhatónak tartotta, javasolja a Képviselıtestületnek annak jóváhagyását.
Hozzászólás, vélemény nem hangzott el, a képviselı-testület a bizottság javaslatával egyhangú, 19 igen
szavazattal egyetértett és az alábbi határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
41/2001. (II.22.) KT. sz. határozata
Gyomaendrıd Város Önkormányzat Képviselı-testülete 2001. március 1.-tıl a Városi Könyvtár
beiratkozási és késedelmi díját az alábbiak szerint határozza meg:
•
•
•

14 év feletti tanulóknak, GYES-en lévıknek, nyugdíjasoknak,
munkanélkülieknek, egyéb eltartottnak
Aktív keresıknek
Késedelmi díj könyvenként

Határidı:
Felelıs:

200 Ft/év
400 Ft/év
100 Ft

2001. március 1.
Hajdú László intézményvezetı

17./ napirendi pont
Damjanich utca forgalmi rendjének megváltoztatása
Dr. Valach Béla bizottsági elnök elmondta a piac kialakítása óta a Damjanich és a Deák utcában a közlekedés és
a parkolás komoly fennakadást okoz piaci napokon. A probléma megoldására a forgalmi rendet a melléklet rajz
szerint javasolják megváltoztatni, ami némileg normalizálhatja ezt a helyzetet. A késıbbiekben majd meg lehet
vizsgálni, hogy az un. Kalmár ház felıl van e lehetıség egy kijáratot nyitni, ugyanis helyszőke miatt ott egy
„normális” utca kialakítására nincs lehetıség.
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Dr. Dávid Imre polgármester hangsúlyozta, a végleges megoldásra továbbra is keresni kell a lehetıségeket. A
javasolt egyirányúsítással az eddig tapasztalt fennakadások, és az esetleges zsúfoltság valószínőleg meg fog
szőnni.
Kérte a képviselıket amennyiben egyetértenek a határozati javaslatban foglaltakkal, úgy hozzák meg döntésüket.
A képviselı-testület egyhangú 19 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
42/2001. (II.22.) KT. sz. határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete egyetért a Damjanich utca és a Deák utca forgalmi rendjének
az elıterjesztés szerinti megváltoztatásával.
A Képviselı-testület utasítja a jegyzıt, hogy a forgalmi rend megváltoztatásával járó feladatokat
végezze el.
Határidı:
Felelıs:

2001. március 31.
Dr. Csorba Csaba jegyzı

18./ napirendi pont
Szolgálati bérlakás jogviszonyának meghosszabbítása
Hangya Lajosné bizottsági elnök tájékoztatásként annyit kívánt elmondani, hogy Keresztes Tiborné a
Gondozási Központ dolgozója ismételt kérelemmel fordult az önkormányzathoz, melyben kérte, hogy a részére
2000. Április 1. Napjától kiutalt Október 6 ltp. B/7. Sz. alatti szolgálati bérlakás bérleti jogviszonyát
hosszabbítsák meg további egy év idıtartamra, mivel a lakásproblémáját még nem tudta megoldani.
A bizottság a kérelmet megtárgyalta és javasolja a képviselı-testületnek a szolgálati bérlakás bérleti
jogviszonyának meghosszabbítását további 1 évre.
A képviselık részérıl hozzászólás nem volt a bizottsági javaslatot egyhangú 19 igen szavazattal támogatták és az
alábbi határozatot hozták.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
43/2001. (II.22.) KT. sz. határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete Keresztes Tiborné Gyomaendrıd, József A. u.
28. szám alatti állandó bejelentett lakcímmel rendelkezı kérelmének helyt ad, s a
Gyomaendrıd, Október 6. ltp. B/7. szám alatti szolgálati bérlakás bérleti jogviszonyát
meghosszabbítja 2001. április 01. napjától kezdıdıen mindaddig, még nevezett
közalkalmazotti jogviszonya fennáll, de maximum 2002. március 31. napjáig.
Határidı:

azonnal

19./ napirendi pont
Bejelentések
Dr. Csorba Csaba jegyzı a bejelentések között szólt arról, miszerint a KVB Kft az anyagban szereplı írásos
kérelemmel fordult az önkormányzathoz, melyben kéri az önkormányzat hozzájárulását ahhoz, hogy a cég a
helyi autóbusz közlekedés során alvállalkozót alkalmazhasson. Ezen nyilatkozatot az illetékes Közlekedési
Felügyelet kérte a KVB Kft-tıl.
Ami a buszjáratokkal kapcsolatos lakossági panaszokat illeti, azokat továbbították a Kft felé, ígéretük szerint a
reggeli órákban az iskolajáratra pótjárat kerül beállításra a zsúfoltság elkerülése érdekében.
Dr. Dávid Imre polgármester határozatban javasolta megfogalmazni, miszerint a Képviselı-testület hozzájárul
ahhoz, hogy a Gyomaendrıd Városban történı autóbuszos helyi menetrendszerő tömegközlekedés biztosítására
megalapult Alföldi Közlekedési Kft. tevékenységének végzése kapcsán közremőködıként alvállalkozói
teljesítményt vehet igénybe.
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A képviselı-testület a javaslatot egyhangú 19 igen szavazattal támogatta és az alábbi határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
44/2001. (II.22.) KT. sz. határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete hozzájárul ahhoz, hogy a Gyomaendrıd Városban
történı autóbuszos helyi menetrendszerő tömegközlekedés biztosítására megalapult Alföldi
Közlekedési Kft. tevékenységének végzése kapcsán alvállalkozóként a Villámturs Kht.-t
igénybe vegye.
Határidı:

azonnal

További bejelentés nem hangzott el, a Polgármester tájékoztatta a jelenlévıket, hogy az Ötv. 12. § /4/ bekezdés
a. pontja alapján a fellebbezések tárgyú napirend megtárgyalására zárt ülés keretében kerül sor.
Megköszönte az érdeklıdık részvételét és a nyilvános ülést bezárta.

K. m. f.

Dr. Dávid Imre
polgármester

Dr. Csorba Csaba
jegyzı

Dr. Valach Béla
hitelesítı

Dr. Kovács Béla
hitelesítı
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