Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
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7/2001.

JEGYZİKÖNYV
Készült Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete 2001. április 26-i ülésérıl a Városháza Dísztermében.
Jelen vannak:

Dr. Dávid Imre polgármester, Gellai Imre alpolgármester alpolgármester
Babos László, Bátori Gyula, Czibulka György, Császárné Gyuricza Éva, Ifj. Dógi
János, Garai János, Hack Mária, Hangya Lajosné, Jakus Imre, Jenei Bálint, Knapcsek
Béla, Kovács Attila, Dr. Kovács Béla, Tótka Sándor, Dr. Valach Béla és Véháné
Szedlák Ildikó képviselık
Dr. Csorba Csaba jegyzı, Megyeri László aljegyzı
Tímárné Binges Irén, Havelda Jánosné, Rau József és Uhrin Zoltánné osztályvezetık,
Szilágyiné Bácsi Gabriella osztályvezetı helyettes
Tárgyalási joggal az önkormányzati intézmények vezetıi
A helyi és a megyei sajtó képviselıi, helyi érdeklıdı állampolgárok
Kis Éva és Rajkó Sándorné jegyzıkönyvvezetık

Dr. Dávid Imre polgármester köszöntötte a Képviselı-testület megjelent tagjait, jegyzı urat, aljegyzıi urat, 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. Vass Ignác képviselı úr jelezte
távolmaradásának okát, Dezsı Zoltán képviselı úr pedig továbbképzésen vesz részt.
Jegyzıkönyv hitelesítıknek kijelölte Hangya Lajosné és Ifj. Dógi János képviselıket.
Ezt követıen röviden szólt az elmúlt ülés óta eltelt idıszak fontosabb eseményeirıl:
2000. április 23-án tartották meg a vitatott földek földperét, mely 1996 óta tart. Az újabb tárgyalást
2000. szeptember 26-ra tőzték ki.
2000. április 27-28-án került megrendezésre a III. Nemzetközi Sajt- és Túrófesztivál. Ezúton mondott köszönetet
a Bethlen Gábor Szakképzı Iskolának, a szervezıknek és a rendezvény során tevékenykedıknek. Nagy létszámú
helyi és vidéki (szolnoki, túrkevei, békéscsabai, mezıberényi) érdeklıdı látogatta meg a rendezvényt.
Nagyenyed testvérvárosunkból egy 4 fıs delegáció vett részt a rendezvénysorozaton. Május 25-26-27-re
meghívást kapott a város Nagyenyedre, ahová a Képviselı-testület hölgy tagjaival szeretne kiutazni. Hangya
Lajosné elızetesen jelezte, hogy egyéb elfoglaltsága miatt nem tud részt venni a külföldi úton.
Gyomaendrıdön kerül megrendezésre a Békés Megyei Millenniumi Ifjúsági és Sportnap 2001. június 2-3-án - a
megyei millenniumi ünnepségsorozat záróünnepségeként -. A költségeket a megye állja. Városunk a
szervezésben vesz részt és térítésmentesen rendelkezésre bocsátja az ünnepség helyszíneit, így a Katona József
Mővelıdési Központot (ahol egy társastáncverseny kerül megrendezésre), a szabadstrandot, a Liget-fürdıt,
valamint a sportpályát.
Mindkét ligetben nagy mennyiségben száradnak ki a fák. Meglátása, hogy meg kellene rendelni a szakértıi
véleményt ebben az évben, mely alapján elkezdhetik a liget un. „felújítását”.
Kapott a város egy emléklapot és egy emlékplakettet a Háborús Sírok Alapítványától, „Ha minden testvér
hallgat” címmel, három fı német katona sírjának a gondozásáért.
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Április 28-án 11 órakor a Polgármesteri Hivatalban a „Hitünkért és Hazánkért” emlékérem átadására kerül sor az
Üldözöttek Szövetségének szervezésében.
Május 4-én kerül megrendezésre a Rózsahegyi Napok rendezvénysorozat, ahol Gellai Imre alpolgármester úr
fogja képviselni az önkormányzatot.
Április 4-én Bor- és Kolbászversenyt rendeztek Gyomaendrıdön a Katona József Mővelıdési Központban.
Meglátása, hogy ezt a hagyományt valamilyen formában ki kellene szélesíteni.
Hódmezıvásárhelyen Szent György napi juhászverseny kerül megrendezésre. Gyomaendrıd Város
különdíjaként egy kb. 5 E Ft összegő serleget ajánlottak fel.
Az elmúlt idıszakban a Roma Közösségi Házban egy „kerekasztal” beszélgetés, fórum került megrendezésre,
melynek témája, hogy a Cigány Kisebbségi Önkormányzat osszon-e segélyt? A rendezvénynek több
meghívottja, elıadója volt. Némedi Erika a Kisebbségi Ombudsmantól is részt vett a fórumon.
A TITÁSZ Rt. karcagi kirendeltségével felvetette a hivatal a kapcsolatot a gyomai és az endrıdi templom
díszkivilágítását, továbbá a gyomai településrészen a Fı téren a villanypóznák, oszlopok kivételét, vagy
egységesítését szorgalmaznánk. A TITÁSZ Rt. ígérete szerint várhatóan ebben az évben elvégzik a szükséges
munkálatokat.
Az árvízkárt szenvedett Gulács településnek a Képviselı-testület döntésének megfelelıen átutalásra került a
400 E Ft összegő támogatás.
A Polgármesteri Hivatal leválasztása megtörtént a termálvízrıl. Ennek következtében a hivatal is ugyanúgy fizet
a főtésért, mint más intézmény.
Elindult az a folyamat, hogy kötelezı minden lakónak a saját ingatlana elıtti terület rendbetétele. Sokan azonban
egészségi állapotuk miatt nem tudnak eleget tenni ezen elvárásoknak. A Mővelt Cigányifjúságért Alapítvány és a
Cigány Kisebbségi Önkormányzat ezen munkát felvállalta, és térítés ellenében az igénybevevık rendelkezésére
állnak (pl. főnyírás).
Ezt követıen felkérte a Képviselı-testület tagjait, hogy amennyiben közérdekő bejelentenivalójuk van, azt
tegyék meg.
Dr. Kovács Béla képviselı úr tájékoztatásul kívánta elmondani, hogy április 27-28-án kerül megrendezésre a
Kner Napok rendezvénysorozat, melyre minden érdeklıdıt tisztelettel várnak. Az elızı hetek idıjárása végett a
szabadtéri programok is a Katona József Mővelıdési Központban kerülnek megrendezésre. Elmondása szerint
hamarosan 50 éves lesz a Kner Imre Gimnázium, ezen alkalomból fogják megalapítani az „Öregdiákok Körét”,
melyre este 19 órakor az intézmény emeletén kerül sor, ahová szeretettel várnak mindenkit.
További bejelentés, tájékoztatás nem lévén, a polgármester javaslatot tett az ülés napirendjére:
Tájékoztatásként kívánta elmondani, hogy a 2./ napirendi ponthoz kiegészítésként került kiosztásra a
könyvvizsgálói jelentés. A meghívóban szereplı napirendek az alábbiak szerint módosulnának, illetve
egészülnek ki:
10./ A 2. sz. Általános Iskola és Óvoda intézménynél létszámleépítés elrendelése
16./ A Hanyecz és Társa Kft. kérelme
17./ Szolgálati lakás kiutalása
18./ Támogatás igénylés benyújtása a már mőködı „kincstári” rendszer továbbfejlesztésére
19./ Gyomaendrıd város szennyvízhálózatának üzemeltetése
20./ Bejelentések
A Képviselı-testülete a napirendre tett javaslatot egyhangú, 18 igen szavazattal elfogadta és az alábbi határozatot
hozta:
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
81/2001. (IV.26.) KT. sz. határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete az ülés napirendjét az alábbiak szerint határozta meg:
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Öregszılı vízellátásának bıvítése
Beszámoló a 2000. évi költségvetés végrehajtásáról
Lakások és helyiségek bérletérıl és elidegenítésérıl szóló rendelet módosítása és egységes
szerkezetbe foglalása
A Fı út 5. sz. alatti volt „Kisegítı Iskola” bérbeadására beérkezett pályázat elbírására
Erzsébet-ligeti teniszpálya bérbeadására beérkezett pályázat elbírálása
Tájékoztató a 2001. évi alapokra beérkezett pályázatok elbírálásáról
Tájékoztató a 2001. évben benyújtott pályázatokról
Tájékoztató az önkormányzat 2000. évi hatósági munkájának alakulásáról
Közalapítvány Gyomaendrıd Város Közgyőjteményeiért alapítvány képviselıjének lemondása
A 2. sz. Általános Iskola és Óvoda intézménynél létszámleépítés elrendelése
Gyomaendrıd város belterületi csapadékvíz csatornahálózat rekonstrukciója, endrıdi holtágak
rendezése
Görbekút-Vidólaposi csatorna torkolat átereszének átépítése
Körös Kajak Sportegyesület rendezési terv módosítási kérelme
Julis József Gyomaendrıd, Petıfi u. 60. sz. alatti lakos támogatási kérelme
Tímár Andrásné kérelme
A Hanyecz és Társa Kft. kérelme
Szolgálati lakás kiutalása
Támogatás igénylés benyújtása a már mőködı „kincstári” rendszer továbbfejlesztésére
Gyomaendrıd város szennyvízhálózatának üzemeltetése
Bejelentések

Határidı: azonnal
Az elsı napirend megtárgyalása elıtt a lejárt határidejő határozatokról készült jelentés megvitatására kérte fel a
Képviselı-testület tagjait.
Kiegészítésként kívánta elmondani a 10/2001. (I.25.) KT. sz. határozattal kapcsolatban, - mely a
szennyvízcsatorna építés kivitelezı kiválasztása elıminısítési eljárásra való felhívást tartalmazza, - hogy a
Hoffmann Rt. fellebbezett a Közbeszerzési Döntıbizottsághoz, a Képviselı-testület döntése ellen.
A 75/2000. (III.30.) KT. sz. határozat, a Kossuth L. u. 32. sz. alatti lakás megvásárlását, szociális bérlakás
cseréjét tartalmazza. A Forgácsné részére felajánlott csereingatlant, nevezett nem fogadta el, mely két lakrészbıl
álló, 2,5 M Ft értékő ingatlan volt.
A 145/2000. (VI.29.) KT. sz. határozat a közterület-felügyelet szervezeti változásának elıkészítését foglalja
magába, ez sajnos nem történt meg, de nem mondott róla le a város. A közterület-felügyelı számának növelése
1 fıvel megoldást jelenthetne a városban.
A 152/2000. (VI.29.) KT. sz. határozat az Enci épületének meghirdetését és a 298/2000. (XI.30.) KT. sz.
határozat az Enci és az endrıdi piac értékesítésére pályázat kiírását tartalmazza. A mai napig nem sikerült vevıt
találni az Enci ingatlanra. Az endrıdi piac területére földlabdás fa ültetését rendelte el, a piactér környékének
rendbetételénél égetı probléma a csapadékvíz elvezetése és a járda kiszélesítése.
Az elsı napirend megtárgyalása elıtt a lejárt határidejő határozatokról készült jelentés elfogadására kérte fel a
Képviselı-testület tagjait, mivel nem volt a jelentésben megfogalmazottakkal kapcsolatban további
kiegészítenivalója.
A Képviselı-testület egyhangúlag, 18 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
82/2001. (IV.26.) KT. sz. határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete a 8/2001. (I.25.), 10/2001. (I.25.), 11/2001. (I.25.), 23/2000.
(I.27.), 30/2001. (II.22.), 31/2001. (II.22.), 34/2001. (II.22.), 38/2001. (II.22.),40/2000. (II.22.), 42/2001.
(II.22.), 46/2001. (II.22.), 48/2000. (II.24.), 49/2000. (II.24.), 50/2000. (II.24.), 51/2000. (II.24.),
52/2000. (II.24.), 55/2000. (II.24.), 72/2000. (III.30.), 75/2000. (III.30.), 76/2000. (III.30.), 77/2000.
(III.30.), 83/2000. (III.30.), 113/2000. (IV.27.), 117/2000. (IV.27.), 126/2000. (V.25.), 127/2000.
(V.25.), 145/2000. (VI.29.), 151/2000. (VI.29.), 152/2000. (VI.29.), 153/2000. (VI.29.), 158/2000.
(VI.29.), 186/2000. (VII.27.), 187/2000. (VII.27.), 188/2000. (VII.27.), 190/2000. (VII.27.), 202/2000.
(VII.27.), 225/2000. (IX.28.), 226/2000. (IX.28.), 227/2000. (IX.28.), 228/2000. (IX.28.), 229/2000.
(IX.28.), 238/2000. (IX.28.), 264/2000. (X.26.), 266/2000. (X.26.), 267/2000. (X.26.), 268/2000.
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(X.26.), 269/2000. (X.26.), 278/2000. (XI.30.), 282/2000. (XI.30.), 283/2000. (XI.30.), 298/2000.
(XI.30.), 299/2000. (XI.30.), 300/2000. (XI.30.), 301/2000. (XI.30.), 302/2000. (XI.30.) és a 334/2000.
(XI.30.) KT. sz. határozatokról készült jelentést tudomásul veszi.
Határidı:

azonnal

Mielıtt az elsı napirend megvitatására került volna a sor, tájékoztatásként kívánta elmondani, hogy a mai ülésen
kiegészítı anyagként került kiosztásra a Városi Gondozási Központ által a Szociális és Családügyi
Minisztériumhoz benyújtott pályázat számszaki adatainak módosítása. A végösszeg változatlan maradt, azaz
44 M Ft. A testületi határozat meghozatalát követıen a tervezı javaslatára módosulások következtek be a két
pályázat költségvetésében. Ennek megfelelıen szükséges a márciusban elfogadott 73/2001. (III.29.) KT. sz.
határozatot módosítani. A módosítások az igényelt támogatás összegét egyik esetben sem érintették.
A részösszegek összetétele az alábbiak szerint változott: - már mőködı intézmények tárgyi feltételeinek javítása
(konyhafejlesztés) 18 M Ft helyett 20 M Ft-ra emelkedett, míg a – nappali és átmeneti ellátást nyújtó szociális
intézmény létrehozása (fogyatékosok-mozgáskorlátozottak- átmeneti szállásának biztosítása) 26 M Ft-ról 24 M
Ft-ra csökkent.
Kérte a képviselıket, hogy hozzák meg határozatukat a módosítást illetıen.
A Képviselı-testület egyhangúlag, 18 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
83/2001. (IV.26.) KT. sz. határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete pályázatot nyújt be a Szociális és Családügyi Minisztérium által
meghirdetett személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátórendszer 2001. évi fejlesztéseire az alábbi
programok megvalósítása érdekében:
1.

A/1. Már mőködı intézmények tárgyi feltételeinek javítása (konyhafejlesztés)
A támogatás mértéke:
a beruházás 65 %-a, de maximum 10 M Ft
Saját erı:
a támogatási igény 35 %-a
Költségek alakulása:
Saját erı:
10 000 e Ft (50 %)
Ebbıl:
2 000 e Ft (saját anyag)
2 000 e Ft (intézményi forrás)
3 000 e Ft (az önkorm. a 2001. évi költségvetésében (4/2001. (II.27.) KT
számú rendelet 5. számú melléklet 13. cím) biztosít 6 000 e Ft összeget)
3 000 e Ft (BMTT Szociális válságkezelı program)
Támogatási igény:
10 000 e Ft (50 %)
Az összes beruházás:
20 000 e Ft (100 %)

2.

B/2/a. Nappali és átmeneti ellátást nyújtó szociális intézmény létrehozása
mozgáskorlátozottak - átmeneti szállásának biztosítása)
A támogatás mértéke:
a beruházás 65 %-a, de maximum 15 M Ft
Saját erı:
a támogatási igény 35 %-a

(fogyatékosok-

Költségek alakulása:
Saját erı:
9 000 e Ft (37 %)
Ebbıl: 4 000 e Ft (4 db szoba eladása)
3 000 e Ft (az önkorm. a 2001. évi költségvetésében (4/2001. (II.27.) KT
számú rendelet 5. számú melléklet 13. cím) biztosít 6 000 e Ft összeget)
2 000 e Ft (TEKI)
Támogatási igény:
15 000 e Ft (63 %)
Az összes beruházás: 24 000 e Ft (100 %)
Felelıs:
Határidı:

Dr. Dávid Imre polgármester
azonnal
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1./ napirendi pont
Öregszılı vízellátásának bıvítése
Dr. Dávid Imre polgármester tájékoztatásként kívánta elmondani, hogy az elıterjesztés számszakilag
módosításra került, mely anyagot a képviselık az ülést megelızıen kaptak meg. A 2001. évi feladatok között
szerepel az öregszılıi településrész vízellátásának bıvítése. Az elıkészítés során felmértük a sőrőn lakott
utcákat, ahol jelenleg nincs ivóvízvezeték. A felmérés szerint mintegy 6 kilométer vezetéket kellene megépíteni.
Ebben az évben a költségvetésünkben 2,5 millió forintot különítettünk el ennek a feladatnak a finanszírozására.
A pontos felméréseket követıen ez az összeg ismerve a fajlagos normákat mintegy 4-500 méter vezeték
megépítésére lenne elegendı. Az elkészült tervek és költségvetés, valamint a pályázati lehetıségek alapján az
érintett utcákban 245-400 méter hosszban építenénk ki a hálózatot. A fenti szempontokat is figyelembe véve az
elsı ütemben megépülı vezeték nettó beruházási költsége nem változott, 19.503.448,-Ft. A Területfejlesztési
Tanács által kiírt pályázaton (CÉDE) a megvalósítási költség 80 %-át lehet megpályázni. Ez a lehetıség a saját
forrás mértékét is figyelembe véve, mintegy 2445 méter vezeték megépítését tenné lehetıvé. 2001. április 20-án
a beruházás költségeinek csökkentésére a Területfejlesztési Tanácshoz a pályázatot benyújtottuk.
A saját forrás mértéke 3.900.690,-Ft. Mivel az önkormányzat az ÁFA visszaigénylésre jogosult, ezért a nettó
költségeket vettük figyelembe. A kivitelezést a pályázat kedvezı elbírálását követıen július hónapban lehet
elkezdeni, és október végére a hálózatot üzembe lehet helyezni.
Knapcsek Béla képviselı kérdése, hogy az elıterjesztésben is szereplı elsı ütem megjelölés mit takar?
Rau József városüzemeltetési osztályvezetı a kérdésre válaszolva elmondta, hogy az elsı ütem alatt az
alábbiakat értik: az un. Kis utca vízellátása teljes egészében megoldódna, a többi utcában általában 300 méter,
illetve a Szılıskert utcában 400 méter hosszan építenék ki a hálózatot. A pénzügyi források figyelembevételével
bıvítenék a beruházást. Egyenlıre a sőrőn lakott részek kerülnének vízvezetékkel való ellátásra. A jelenlegi terv
azt jelenti, hogy a szükséges csomópontok lesznek megépítve. A Vízmővek Vállalat által a szabványban elıírt
berendezéseket, tolózárakat kell beépíteni.
Dr. Dávid Imre polgármester további hozzászólás, kérdés nem lévén felkérte a képviselıket, hogy hozzák meg
döntésüket az elıterjesztést illetıen.
A Képviselı-testület egyhangúlag, 18 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
84/2001. (IV.26.) KT. sz. határozata
Gyomaendrıd város Képviselı-testülete jóváhagyja az Öregszılı vízvezeték hálózat bıvítésének
I. ütemének megvalósítására benyújtott pályázatot az alábbiak szerint:
A Képviselı-testület a nettó 19.503.448,-Ft összköltségő beruházás megvalósításához a 3.900.690,-Ft
összegő saját forrást a 2001. évi költségvetésébıl biztosítja.
A megvalósítás érdekében a Békés Megyei Területfejlesztési Tanácshoz benyújtandó pályázatában
15.602.758,- Ft vissza nem térítendı támogatást igényel.
A megvalósításhoz szükséges saját forrás biztosítására utasítja a jegyzıt, hogy a 2001. évi költségvetési
rendelet módosítását készítse elı.
Határidı:
Felelıs:

azonnal, a költségvetési rendelet módosítására 2001. május 31.
Dr. Dávid Imre polgármester, Dr. Csorba Csaba jegyzı

2./ napirendi pont
Beszámoló a 2000. évi költségvetés végrehajtásáról
Dr. Dávid Imre polgármester tisztelettel köszöntötte Bencze Lajosné okleveles könyvvizsgáló asszonyt, aki
írásos jelentését Gyomaendrıd Város Önkormányzatának 2000. évi költségvetésének teljesítésérıl megtette.
Ezt követıen átadta a szót a könyvvizsgáló asszonynak.
Bencze Lajosné okleveles könyvvizsgáló felszólalásában elmondta, hogy írásos jelentését elkészítette, és
elnézést kért, mivel azt csak a tegnapi nap folyamán tudta a hivatalhoz eljuttatni, melyet az alábbiakkal indokolt:
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A hivatalnál a pénzügy területén azokban a beosztásokban történt személyi változás a 2000. év folyamán, akik
tevékenyen részt vettek a költségvetési beszámoló összeállításában, ezért a szokott óvatosságán túl is
óvatosabban járt el. A megszokottnál is mélyebben kellett meggyızıdnie arról, hogy a pénzügyi kimutatások a
valós adatokat tartalmazzák-e. Tette mindezt azért, mert nagy felelısséget vállal magára a könyvvizsgáló, ha ezt
a hitelesítı záradékot kiadja. A beszámoló arról tanúskodik, hogy az elkészített pénzforgalmi táblák és a mérleg
egyezı mutatókat mutat a könyveléssel és a könyvelés a részletezı analitikus nyilvántartásokkal.
Beszámolójában található egy mondat: … a pénzügyi kimutatások nem tartalmaznak jelentıs mértékő hibás
állításokat. Kérné a képviselıket, hogy fogadják el ezen jelentését, mivel a Könyvvizsgálói Kamara bizonyos
sztendertekben meghatározza, hogy a könyvvizsgálónak mirıl kell nyilatkoznia. Ez egy szó szerinti törvényi
kötelezettség. Megerısítette, hogy az önkormányzat beszámolója hibás adatokat nem tartalmaz, ezért kérné
annak elfogadását.
Babos László bizottsági elnök felszólalásában elmondta, hogy a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság a beterjesztett
anyagot megtárgyalta. Különösebb észrevételt nem tettek a részletes beszámolót illetıen. A bizottság nevében
kérné a könyvvizsgálói jelentés és a beszámoló elfogadását.
Császárné Gyuricza Éva képviselı asszony tájékoztatásként kívánta elmondani, hogy a könyvvizsgáló
asszonnyal személyes találkozáshoz egy idıpontot egyeztetnek. Meglátása szerint városunk zárszámadása
pénzügyi stabilitást, gazdálkodást mutat. A város vagyona a statisztika szerint is emelkedett. Zárszámadásunkban
tetten érhetı a kormány azon politikája, hogy egyre több pénzt juttat az önkormányzatoknak. Gyomaendrıd
város vagyonával és pénzével jól gazdálkodik. A zárszámadásból kiemelné az önkormányzat saját bevételét,
mely szépen alakult. Az adóbevételek, és a plusz feladatként meghatározott helyi adóbevételek növekvı
tendenciája látható. Tavaly a város rendkívül fontos intézkedéseket tett meg az adóhátralékok behajtása
területén, mely nagy mértékben emelte és javította a pénzügyi stabilitást.
Dr. Dávid Imre polgármester kiegészítésként kívánta elmondani, hogy a városnak 2000-ben volt forrása, amibıl
jól gazdálkodhatott, és éltek a lehetıséggel. Elindult a város fejlıdése, mely megalapozott és hosszú távú
fejlıdéshez, fejlesztéshez vezet. A város pénzintézeteitıl felvett hitelek nagysága kb. négy év alatt
megnégyszerezıdött, mely nem a megélhetést, hanem a fejlesztést szolgálta. Az intézményekkel kapcsolatban
elmondta, hogy tartották a költségvetést.
Megköszönte a Képviselı-testületnek a támogatást, a pénzügyi osztálynak és a könyvvizsgálónak az elvégzett
munkát.
Mivel további hozzászólás, kérdés nem volt, felkérte a képviselıket a rendelet megalkotására.
A szavazás elıtt felhívta a testület figyelmét, hogy a rendelet megalkotásához minısített többségő szavazatra van
szükség.
A Képviselı-testület egyhangú, 18 igen szavazattal megalkotta
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
11/2001. (……) KT. sz. rendeletét
A 2000. évi költségvetés végrehajtásáról
Polgármester úr a rendelet megalkotását követıen megköszönte Bencze Lajosné könyvvizsgálónak az ülésen tett
kiegészítést, aki a következı napirend tárgyalása elıtt távozott az ülésrıl.

3./ napirendi pont
A lakások és helyiségek bérletérıl és elidegenítésérıl szóló 6/1994. (II.23.) KT, sz. rendelet módosítása,
illetve egységes szerkezetbe foglalása
Dr. Dávid Imre polgármester felkérte Dr. Csorba Csaba jegyzı urat, hogy tegye meg szóbeli kiegészítését az
elıterjesztést illetıen.
Dr. Csorba Csaba jegyzı tájékoztatásként kívánta elmondani, hogy a Képviselı-testület elmúlt ülésén döntött a
Gyomaszolg Kft., mint kezelı kérelmérıl, azon tekintetben, hogy a lakbéremelésre tett javaslatát elfogadja-e.
A testület ekkor elfogadta a lakbéremelés mértékét, azonban ahhoz, hogy ez kihirdethetı legyen, szükséges a
rendelet elfogadása. Az új lakbéreket, melyek augusztus 1-tıl lesznek hatályosak, a rendelet 1-2. sz. mellékletei
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tartalmazzák. Kérdésként merülhet fel, hogy miért volt szükség a rendelet felülvizsgálatára, és a korábbi rendelet
hatályon kívül helyezésére, illetve miben változik a jelenlegi rendelet.
A rendelet felülvizsgálatának két oka van: nyolcszori módosítást élt már meg a rendelet, és az egyes módosítások
következtében voltak olyan részei a rendeletnek, amelyek értelmüket veszítették. Másik ok, hogy Göncöl Katalin
az önkormányzati rendeleteket, lakásrendeleteket vizsgálja, és a rendeletek felülvizsgálata során javaslattal élt a
Belügyminisztérium felé, hogy a határozott idıs bérleti jogviszonyok esetében a további kiutalás feltételei nem
voltak rendezettek minden önkormányzati rendeletben és a kiutaló szerv, aki egyúttal a bérbeadói jogokat is
gyakorolja, ezeknek a kérdéseknek a rendezése sem történt mg egyértelmően. Jelen rendeletben mindezt
pontosítottuk. A Humánpolitikai Bizottság az, aki átruházott hatáskörben eljárva a szociális bérlakások
kiutalásáról a pályázati eljárást lefolytatását követıen gondoskodik. Határozott idıre, 5 évre kerülnek kiutalásra
a szociális bérlakások. 5 év után, ha a feltételek változatlanul fennállnak, abban az esetben szintén a
Humánpolitikai Bizottság az, aki jogosult meghosszabbítani a bérleti idıt. Amennyiben az ügyfél nem kéri az
5 év lejárta után a bérleti jogviszony meghosszabbítását, illetve a feltételekben változás következik be, akkor a
lakást el fogja hagyni.
Lényeges módosítás és pontosítás a rendeletben, az önkormányzati lakások és helységek értékesítése, hiszen
1995. november 30-ig lehetett a bérlakás bérlıinek a vételi jogukkal élni. Ez a törvény adta jog lejárt.
A helységek vonatkozásában így az értékesítési feltételek változtak.
Egyéb esetben a rendelet 1. és 2. számú mellékletének az elnevezése változott, az 1. sz. melléklet a szolgálati
jellegő bérlakások lakbér- és egyéb szolgáltatási díjait, míg a 2. sz. melléklet a szociális jellegő bérlakások
lakbér- és egyéb szolgáltatási díjait tartalmazza. A rendelet 3. sz. mellékleteként az önkormányzati lakásra
vonatkozó bérleti szerzıdés található, mely átdolgozásra került, külsı szakértıkkel való egyeztetést követıen,
hogy minél reálisabb feltételeket tartalmazzon.
Dr. Dávid Imre polgármester további hozzászólás, kiegészítés nem lévén, felkérte a képviselıket a rendelet
megalkotására.
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
12/2001. (……) KT. sz. rendeletét
A lakások és helyiségek bérletérıl és elidegenítésérıl

4./ napirendi pont
A Fı út 5. szám alatti volt „Kisegítı Iskola” bérbeadására beérkezett pályázat elbírálása
Dr. Dávid Imre polgármester felkérte Babos László urat, a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnökét, hogy
ismertesse a napirendi pontot.
Babos László bizottsági elnök tájékoztatásként kívánta elmondani, hogy olyan épületet hirdetett meg az
önkormányzat, amely évek óta nincs kihasználva. Ezért célszerőnek találták meghirdetni a pártok és civil
szervezetek részére, akik fenntartásukról gondoskodnának. Az ott lévı iskolát az épület állapota miatt el kellett
költöztetni. A pályázati kiírásra egy pályázat érkezett a megadott határidıig. Pályázati feltételként szerepelt,
hogy gyomaendrıdi székhelyő pártok és civil szervezet nyújthatnak be érvényes pályázatot, mely a pályázó
esetében nem állt fenn. Ezért ezt a pályázatot érvénytelennek tekintették. Viszont van arra lehetıség, hogy
ugyanezen szervezetek, melyek Gyomán mőködnek, ismételten pályázzanak, más formában.
Kérné a Képviselı-testületet a határozati javaslat elfogadására.
Dr. Dávid Imre polgármester hozzászólás, észrevétel nem lévén, felkérte a képviselıket határozatuk
meghozatalára.
A Képviselı-testület egyhangúlag, 18 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
85/2001. (IV.26.) KT. sz. határozata
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Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete az önkormányzat tulajdonában lévı Fı út 5. szám (volt
„Kisegítı Iskola„) alatti ingatlan bérbeadására pártok és civil szervezetek számára meghirdetett
pályázati eljárást a pályázati anyag ismeretében eredménytelennek nyilvánítja.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete az önkormányzat tulajdonában lévı 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 civil szervezetek 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) 386-122.
Pályázat benyújtásának helye, határideje:
A pályázatot zárt borítékban, 2 példányban, Gyomaendrıd Város Polgármesterének címezve, "Kisegítı Iskola"
jeligével ellátva 2001. május 31-én 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. júniusi ülésén.
Több párt és civil szervezet 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 civil szervezetek, 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 civil szervezet pályázata esetén az igények kielégítése a bejegyzett tagság figyelembevételével
történik,
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 elszámolásra 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,
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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. június 30.
Dr. Dávid Imre polgármester

5./ napirendi pont
Az Erzsébet-ligeti Teniszpálya bérbeadására beérkezett pályázat elbírálása
Dr. Dávid Imre polgármester felkérte Dr. Csorba Csaba jegyzı urat, hogy ismertesse a napirendi pontot.
Dr. Csorba Csaba jegyzı tájékoztatásként kívánta elmondani, hogy a bizottsági elnökök az alábbi állásfoglalást
alakították ki: A teniszpályára egy pályázat érkezett be. A Képviselı-testületnek a pályázat kiírásával az lett
volna a célja, hogy a teniszpályát bevonja a város sportéletébe, és idegenforgalmába, oly módon, hogy a pálya
nyitvatartása változzon és a külsıs igénybevevık minél nagyobb arányban meghatározott térítési díj ellenében
igénybe tudják azt venni. További cél volt, hogy a pálya állaga javuljon, a salakozás készüljön el és a pálya
vízelvezetése megoldódjon. A pályázat beérkezése után az elıkészítı munkacsoport nem tudta megállapítani,
hogy ezek a célkitőzések a pályázatból levezethetık-e, hiszen sok esetben a pályázat azokat a feltételeket
ismételte meg, amely feltételekkel jelenleg is mőködik a létesítmény. Az elıkészítı munkacsoport véleménye az
volt, hogy olyan módon kerüljön elıterjesztésre a bizottságok elé, hogy ahhoz a hivatal készítse elı az
üzemeltetéssel kapcsolatos szerzıdési feltételeket. Ha a pályázó, aki jelenleg is az üzemeltetı, elfogadja a
szerzıdésben meghatározott feltételeket, akkor az egyesület tovább mőködhet. Amennyiben a pályázó nem
fogadja el a szerzıdés feltételeit, abban az esetben az elıkészítı munkacsoport véleménye szerint a bizottságok
javasolják a testületnek, hogy a teniszpályát mőködtetésre adják át a Liget-fürdınek, az idegenforgalomban
leginkább érintett intézménynek. A bizottsági üléseket követıen az egyesület képviseletében a Hornok Béla úr
személyesen megkereste. A szerzıdést áttanulmányozták, és amennyiben a testület elfogadja a szerzıdés
tervezetet, úgy általuk is aláírásra kerül. Hornok úr elmondása szerint a pálya salakozását már elkészítették, (a
hengerelési munkálatok vannak még hátra), vállalja a klub a mőködési feltételeket a további üzemeltetés
reményében. Melyek ezek a mőködési feltételek: elsı a nyitvatartási idı elfogadása (a szerzıdés tervezetben úgy
szerepel, hogy délelıtt 5-10 óráig, délután pedig 14-20 óráig.) Jelentıs feltétel, hogy ebben az évben a
karbantartási és felújítási munkák elkészüljenek, így a salakozás és a vízelvezetés problémája. A többi szerzıdési
tervezetben szereplı feltételt, mint pl. tenisztanfolyamok szervezése, tenisz sport versenyek szervezése, stb. az
egyesület vállalja. Ha az egyesület a szerzıdés feltételeit nem teljesíti, mi a garancia arra, hogy visszakerül az
önkormányzat kezelésébe a teniszpálya. A megállapodás tervezet 17./ pontjában a megállapodás felmondásának
rendkívüli esetei megtalálhatók.
A bizottságok javasolják a Képviselı-testületnek, hogy a pályázatot és a megállapodás tervezetet szíveskedjenek
elfogadni.
Dr. Valach Béla bizottsági elnök kérdése, hogy a megállapodás 1-4./ pontját mi szankcionálja, hiszen a
mőködés feltételeinek a változása lett volna a fı cél.
Dr. Csorba Csaba jegyzı úr elmondása szerint a felmondási feltételek közé nem kerültek beépítésre a 2./
pontban meghatározottak. Véleményünk az volt, hogy az egyesület célkitőzésének, mőködésének szerves részét
képezi, hiszen eddig is voltak sportrendezvények, stb. Nincs akadály annak, hogy a 17./ pontba bekerüljenek a
2./ pontban szabályozottak nem teljesítése esetén a rendkívüli felmondás.
Dr. Dávid Imre polgármester további kérdés, kiegészítés nem lévén felkérte a képviselıket, hogy a Dr. Valach
Béla képviselı úr által tett módosítás figyelembevételével hozzák meg határozatukat.
A Képviselı-testület egyhangúlag, 18 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
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Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
86/2001. (IV.26.) KT. sz. határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete az önkormányzat tulajdonában lévı Erzsébet–ligeti
Teniszpálya (1243/2 hrsz) ingatlan tartós bérbevételére meghirdetett pályázatra a Gyomaendrıdi Tenisz
Klub által benyújtott pályázatot eredményesnek nyilvánítja.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete az önkormányzat tulajdonában lévı Erzsébet–ligeti
Teniszpálya (1243/2 hrsz) ingatlan tartós bérbevételére az alábbi bérleti szerzıdéstervezetben foglalt
feltételekkel megállapodást köt a Gyomaendrıdi Tenisz Klubbal.

MEGÁLLAPODÁS
( tervezet )
Mely létrejött egyrészrıl Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete képviseletében eljáró Dr. Dávid Imre
polgármester bérbeadó (továbbiakban: bérbeadó),
másrészrıl Gyomaendrıdi Tenisz Klub képviseletében eljáró Hornok Béla (Gyomaendrıd, Erzsébet-liget),
adószám:18380462-1-04, mint bérlı (továbbiakban: bérlı) között a mai napon és helyen a következı feltételek
mellett:
1) Bérbeadó tulajdonosa az 1243/2 hrsz-ú 1337m2 alapterülető teniszpálya megnevezéső, ingatlannak.
2) Bérbeadó Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete …/2001. (IV.26.) KT számú határozata alapján a
tulajdonát képezı a 1243/2 hrsz-ú teniszpálya ingatlant 2000. május 1. napjától kezdıdıen 2005. május 31.
napjáig határozott idıtartamban bérbe adja a bérlı részére az alábbi célokkal:
1. Tenisztanfolyamok szervezése, teniszjáték tömegsport népszerősítése, edzési feltételek biztosítása,
2. Tenisz sport versenyek szervezése, lebonyolítása,
3. Sportrendezvények szervezése,
4. Teniszpálya korlátozás nélküli rendelkezésre bocsátása térítés ellenében, különös tekintettel az
idegenforgalom számára.
3) Bérlı köteles a teniszpálya nyitottságáról gondoskodni, a június, július és augusztus hónapokban pedig a
következık szerint: minden nap délelıtt 5–10 óráig, délután pedig 14–20 óráig.
4) Bérlı köteles a teniszpálya használatára szabályzatot készíteni.
5) Felek megállapodnak abban, hogy a bérleti díj egyenlı a bérlı által a pályázatában vállalt - 2001 és 2005
közötti idıszakban ütemezett - felújítás összegével. Bérlı a pályázatában vállalt ütemezett összegszerő felújítási
munkálatokat 2001. Évben köteles megfelelı mőszaki tartalommal saját költségén elvégezni. Az
önkormányzattól a pálya visszaszolgáltatásakor semmilyen elhelyezésre és térítésre nem tarthat igényt. Felek
között a bérleti díj és a felújítás kötelezettsége a hatályos számviteli és adótörvények szabályai szerint kerül
elszámolásra.
6) Bérbeadó a teniszpálya üzemeltetéséhez támogatást nem biztosít.
7) Bérlı vállalja, hogy az ingatlant elsıdlegesen a jelen megállapodás 2.) pontjában meghatározott célokra fogja
használni.
8) Bérlı köteles az ingatlan bármely célú hasznosításából adódó bevételeket a teniszpálya fenntartására, illetıleg
mőködésének biztosítására fordítani.
9) Bérlı a teniszpálya használatáért a költségeinek fedezetére Gyomaendrıd Város Képviselı–testülete által
meghatározott és jóváhagyott mértékő bérleti díjat szedhet.
10) Bérlı a bérleti jogot illetve a tevékenységeket nem ruházhatja át.
11) Bérlı kijelenti, hogy a megállapodásban rögzített tevékenységek folytatására jogosult.
12) A tevékenységéhez szükséges közmővek üzembe helyezésének, közmőpótló berendezések létrehozásának
költsége a bérlıt terheli. A közüzemi szolgáltatások díját, mint tovább adott szolgáltatást számlázza le a
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bérbeadó. Amennyiben a közüzemi szolgáltatásokat a szolgáltatást végzık a bérlı hibájából adódóan
szüneteltetik, vagy megszüntetik, az említett szolgáltatások újraindításának költségei a bérlıt terhelik.
13) A bérlı köteles az ingatlanvagyont rendeltetésszerően használni, annak állagát megóvni. Az ingatlan
üzemeltetési, karbantartási és felújítási költségeinek viselésére a jelen megállapodás idıtartama alatt a bérlı
köteles.
14) Bérlı vállalja, hogy 2001. év május hónap 31. napjáig a teniszpálya salak felületének felújítását, továbbá a
vízelvezetı rendszer kialakítását saját költségén elvégzi.
15) A bérbeadó a bérlı részére köteles az ingatlant leltár szerint átadni. A bérlı az ingatlant az általa
megtekintett, ismert állapotban veszi át.
16) A bérlı az ingatlan külsı formáján a bérbeadó engedélye nélkül átalakítási munkálatokat nem végezhet.
17) A bérbeadó az alábbi pontokban részletezett rendkívüli felmondási indokok alapján bonthatja fel a
megállapodást.
A megállapodás felmondásának rendkívüli esetei a bérbeadó részérıl:
1. A megállapodás 5. pontjában foglalt felújítási kötelezettségek elmaradása,
2. Amennyiben a bérlı a bérletet másnak átengedi,
3. Amennyiben a 2. pont feltételei nem teljesülnek.
18) A bérbeadó jogosult a bérlı elızetes értesítése mellett és annak zavarása nélkül az ingatlan állagát és az 5.)
pont szerinti felújítási munkálatokat ellenırizni.
Jelen szerzıdésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. rendelkezései az irányadók.
Alulírott szerzıdı felek jelen megállapodást elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben
megegyezıt, jóváhagyólag írták alá.
Gyomaendrıd, 2000. május

"

".

…………………………………………
Dr. Dávid Imre
polgármester
bérbeadó

…………………………………………
Gyomaendrıdi Tenisz Klub
bérlı

Gyomaendrıd Város Képviselı–testülete a kiértesítéstıl számított 8 napig tarja szerzıdéskötési ajánlatát.
Amennyiben a Gyomaendrıdi Tenisz Klub a megállapodás tervezetben meghatározott feltételekkel nem köti
meg a szerzıdést, akkor Gyomaendrıd Város Képviselı–testülete megvizsgáltatja annak a lehetıségét, hogy a
Liget–fürdı intézmény milyen módon képes hasznosítani a teniszpályát.
Határidı:
Felelıs:

2001. június 30.
Dr. Dávid Imre polgármester

6./ napirendi pont
Tájékoztató a 2001. évi alapokra benyújtott pályázatok elbírálásáról
Dr. Dávid Imre polgármester felkérte Hangya Lajosnét, a Humánpolitikai Bizottság elnökét, hogy tegye meg
szóbeli kiegészítését az elıterjesztést illetıen.
Hangya Lajosné bizottsági elnök tájékoztatásként kívánta elmondani, hogy a Képviselı-testület a 32/2001.
(II. 22.) KT. számú határozatában pályázatot írt ki a 2001. évi Ifjúsági-, Sport- és Civil szervezetek támogatási
alap felhasználására. A pályázatok elbírálását a Képviselı-testület a Humánpolitikai Bizottság hatáskörébe
utalta. A pályázatok benyújtási határideje: 2001. március 30-a 12 óra volt.
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A határidıig az egyes alapokra beérkezett pályázatok száma: ifjúsági alapra 20, sport alapra 12, míg a civil
szervezetek támogatási alapra 54 pályázat érkezett be, azaz összesen 86 pályázat. Határidın túl benyújtott
pályázat nem volt.
Az ifjúsági alapra 600 E Ft, a sport alapra 12.450 E Ft volt elkülönítve, melybıl voltak kötött felhasználások,
tehát a felosztható pályázati alap 9.850 E Ft, a civil szervezetek támogatási alap 8.600 E Ft, melybıl kötött
felhasználású összegek is kerültek feltüntetésre, a felosztható pályázati alap pedig 5.500 E Ft.
Az Ifjúsági alap felosztásánál 600 E Ft állt rendelkezésükre, melyet a 20 pályázó között kellett megosztania a
bizottságnak. A pályázati kiírásban szerepelt, hogy egy pályázó csak egyetlen alapra nyújthat be pályázatot.
Ennek megfelelıen kiesett a támogatandók körébıl Pésó Illés Béláné, aki az öregszılıi gyermekek
kirándulásához igényelt támogatást, kiesett továbbá Békésiné Boldizsár Ella, a millenniumi évhez kapcsolódó
filmsorozathoz (Sacra Corona) igényelt támogatási összeggel. A két pályázó a civil szervezeti alapból részesült
támogatásban. Elutasítást nyert az UVSZ Magyar Segélyszolgálat, mivel másik pályázati alapra is benyújtotta
pályázatát, illetve megyei szervezetrıl lévén szó, a cél nem tükrözıdött ki egyértelmően benyújtott
pályázatukból. Az igényelt támogatási összeg 1.568 E Ft volt, ezzel szemben az elnyert támogatás mindössze
600 E Ft.
A 2001. évi sport alapra 12 pályázó volt, a felosztható támogatási összeg 9.850 E Ft. Elutasításra került a
Barátság Sportegyesület Alapítvány kérelme, (nem az APEH igazolás hiánya miatt), mert beadványuk szerint a
Városi Sportegyesületet kívánják az elnyert támogatásból támogatni. A Városi Sportegyesület 2.750 E Ft-ot
kapott, a „Gól-suli” Alapítvány is a gyermekek futballoztatását támogatja. A Körös Kajak Sportegyesületnek az
1.500 E Ft támogatást úgy ítélték meg, hogy 900 E Ft-ot a csónakház fejlesztésére, építésére kell felhasználniuk.
A Gyoma Futball Club és a Városi Sportegyesület a megítélt támogatási összeg felét kapja meg, a másik felét a
második félévben (bízván abban, hogy elıbbre jutás történik a tabellán).
A civil szervezetek támogatási alapjára 54 pályázó nyújtotta be támogatási igényét. A felosztható támogatási
alap 5.500 E Ft. Megjegyezni kívánta, hogy amennyiben ilyen ütemben fejlıdnek és alakulnak a civil
szervezetek, meg kellene emelni a támogatási összeg nagyságát. Vannak a városban kötelezıen ellátandó
feladatok, ilyen pl. a Polgárırség, melyek mőködése az önkormányzat támogatása nélkül nem biztosítható.
Az „Értékek megmentése a jövınek” Alapítvány a motoros és volkswagen találkozó szervezéséhez kért
támogatást, mely elutasításra került. A motormúzeumot támogatja a Képviselı-testület 650 E Ft-tal a civil
szervezeti támogatási alapból. A Honti Mőhelygaléria nem részesült ebbıl a támogatási alapból, de a létesítmény
felújítását az önkormányzat - bizottsági döntés alapján – akkor támogatja, ha Honti úr gyomaendrıdi témájú
képeket ajánl fel a városnak, annak megvásárlásával hozzájárulnánk a felújítási munkálatokhoz, és a
Gyomaszolg Kft. is ígért némi segítséget. A Kner Imre Gimnázium Természetbarátok Köre a bükkszentkereszti
pihenıház szennyvízbekötéséhez igényelt támogatást, melyet elutasítottak, mivel a telek az önkormányzaté, a
rajta lévı ház az egyesületé, ezért az önkormányzat más forrásból nyújt támogatást. Elutasítást nyert még az
INSIPID Zenekar, a Gyomai Evangélikus Egyházközösség – a templom felújítását városképi szempontból
támogatja a város, de ebbıl a forrásból nem megoldható támogatásuk – a Német Kisebbségi Önkormányzat hívei
járnak a templomba, - kérdése, hogy nem lehetne-e a kisebbségi önkormányzat költségvetésébıl megoldani
támogatásukat? A Közösségi Ház Kecskés-zugi faház jobb megközelítéséhez átjáró készítése céljából igényelt
támogatást, mely elutasításra került – az elmúlt testületi ülésen hoztak egy döntést, mely szerint pályázat kerül
benyújtásra erre vonatkozóan. Szúnyog Zoltán vállalkozása magán jellegő kezdeményezés, sajnos a támogatási
alapból nincs lehetıség támogatására. Hosszú vita volt a táncprogram támogatását illetıen a városban.
A támogatási összeg az alábbiak szerint alakult: A Színfolt Mazsorett Csoport 310 E Ft, Gyomaendrıd
Társastánc Mozgalmáért Alapítvány 500 E Ft, Körösmenti Táncegyüttes Alapítvány 300 E Ft támogatásban
részesült. Elutasításra került még az MVSZ Magyar Segélyszolgálat és a „Mővelt Cigányifjúságért” Alapítvány
kérelme – a cigányságnak viszonylag sok pályázati lehetıségük van.
Dr. Dávid Imre polgármester megköszönte a tájékoztatást a képviselı asszonynak. Kiegészítésként kívánta
elmondani, hogy az alapok felosztása a Humánpolitikai Bizottság hatáskörébe tartozik.
Felkérte a képviselıket, hogy amennyiben van kérdésük, észrevételük az elhangzottakkal kapcsolatban, azt
tegyék meg.
Hack Mária képviselı asszony, mint a Német Kisebbségi Önkormányzat tagja, tájékoztatásként kívánta
elmondani, hogy a kisebbségi önkormányzat 2001. évi költségvetésébıl elkülönített egy bizonyos összeget az
evangélikus egyház felújítására.
Dr. Dávid Imre polgármester elmondása szerint a Képviselı-testület a vallási felekezeteket eddig is támogatta,
nem a civil szervezeti alapból és a Humánpolitikai Bizottság jóváhagyásával oldható meg támogatásuk.
Császárné Gyuricza Éva képviselı asszony felszólalásában kívánta megjegyezni, hogy a pénz lehet sok, de
sohasem elég. A sport alap elosztásával kapcsolatban volt észrevétele, mégpedig a Barátság Sportegyesület
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Alapítvány támogatási kérelmének elutasítását illetıen. Az indok, mely szerint az alapítvány a volt Barátság
Sportegyesületet hivatott támogatni, ezt megkérdıjelezné. Mint az alapítvány kurátora elmondta, hogy
beadványukban írásban is indokolták, hogy két városi sportrendezvény kívánnak támogatni, melyhez szerettek
volna részbeni hozzájárulást kérni, az egyik a diáksport támogatása – új atlétika pályán -, a másik, ısszel
rendeztek volna egy megyei serdülı futballbajnokságot. A Gyoma Futball Clubnak megítélt a bizottság 2.250 E
Ft-ot. Véleménye szerint a club jelenleg nincs bajnoksági megmérettetésben, csak a Gyomaendrıdi FC szerepel
a sajtóban.
Hangya Lajosné bizottsági elnök a felvetésekre válaszolva elmondta, hogy kollektív bizottsági döntés született
a Humánpolitikai Bizottság ülésén. A Barátság Sportegyesület Alapítvány célját lehet, hogy félreértette a
bizottság. 100 E Ft alatti támogatási kérelem esetén nincs szükség APEH igazolásra, tehát nem ezért került
elutasításra a pályázat. Fülöp Zoltánnétól kapott egy levelet, melyben leírta, hogy miért nem csatolták a
pályázathoz az igazolásokat. Ezen levelet továbbította a hivatalhoz Kóris Györgyné oktatási elıadónak. Gellai
Imre alpolgármester úr szólt az alapítvány érdekében a bizottság ülésén, mely alapján a bizottság elnökeként
felvetette, hogy a Városi Sportegyesület támogatási összegét csökkentsék, és minimum 50 E Ft-ot kapjon a
Barátság Sportegyesület Alapítvány, ezt azonban elutasították. Ha a bizottság jóváhagyja a sportalap II. félévi
tartalékából (mely 500 E Ft) 50 E Ft támogatás megítélhetı az alapítványnak. Bizottsági ülésre a Gyoma FC
becsatolt a kerítés felújítására egy költségvetést, melyre megítéltek 100 E Ft-ot, plusz a megítélt támogatási
összegbıl kötelezték a klubot, hogy a kerítés felújítását végezzék el, mivel 100 E Ft-ból nem megoldható.
Dr. Kovács Béla képviselı, a Humánpolitikai Bizottság tagja felszólalásában el kívánta mondani, hogy a
rendelkezésre álló pénzt, úgy elosztani, hogy mindenki megelégedett legyen, nem lehet. A futball most is
megkapta a felosztható támogatási alap nagyobbik részét, melyet a bizottság teljesítményük, a városban betöltött
súlyuk alapján vélt megítélni. Elhangzott, hogy amennyiben méltánytalannak tartják a bizottság döntését, abban
az esetben a tartalékalap terhére lehetıség van egy pótlólagos kérelem benyújtására.
Dr. Dávid Imre polgármester kiegészítésként elmondta, hogy egy dolog nem hangzott el, hogy a bizottság nem
támogatta azokat az egyesületeket, akik a megkapott támogatást továbbadnák. Véleménye, hogy az érintett
diáksport egyesületnek kellett volna támogatási kérelemmel élni az önkormányzat felé, mivel 100 E Ft-ig
közvetlenül lehet támogatási kérelemmel élni.
Császárné Gyuricza Éva képviselı asszony szerint teljes félreértés van közöttük. Van egy alapítvány, mely
közvetlenül beadta pályázatát a 2001. évi sport alapra. A pályázati cél: Gyomaendrıd népligeti
sportlétesítményben, a most készülı atlétikai pályán, az elkészülte után a város általános iskolai
sportversenyének megszervezése és lebonyolítása május hónapban; a másik: a Városi Sportcsarnokban
labdarúgó torna megszervezése és lebonyolítása 4-6 csapat serdülıkorú játékosok részvételével október
hónapban, hagyományteremtés céljából. Az elutasítás indoka ellentétes az írásban beadott pályázati céllal.
Dr. Dávid Imre polgármester tájékoztatásként kívánta elmondani, hogy a serdılı futballcsapatot közvetlenül
támogatja az önkormányzat 235 E Ft-tal. Van egy „Szaloncukor Kupa”, amit a serdülı futballcsapat tart minden
év decemberében a Városi Sportcsarnokban, és ezt a rendezvényt a város támogatja.
Dr. Csorba Csaba jegyzı úr annyiban kívánta pontosítani a Humánpolitikai Bizottság elnökét, hogy
amennyiben a fent említett két rendezvénynek a konkrét idıpontja, a támogatandók köre körvonalazódik, és ha
valóban ki kell a bizottságnak egészítenie a két rendezvény költségvetését, mert megrendezésük biztossá válik,
akkor célszerő benyújtani a tartalékalapra a plusz kérelmet. A bizottságnak meg kell vizsgálni, hogy milyen
rendezvényhez ad támogatást, mivel nem folyamatos mőködésrıl van szó, mint pl. a kajakosoknál, vagy a
judosoknál, illetve kézilabdásoknál, hanem ez két konkrét rendezvény, melynek megtartásához más szervek
hozzájárulására is szükség van. Egyéb rendezvényeknél a város csak kiegészíti a költségvetést.
Dr. Dávid Imre polgármester tájékoztatásként kívánta elmondani, hogy az igényelt támogatási összeg a sport
alapnál 16.531 E Ft, a felosztható 9.850 E Ft-tal szemben. A sajtóban megjelentek szerint Sarkad város
futballcsapatát 750 E Ft-tal támogatja, önkormányzatunk pedig a majdnem kiesı csapatot 2.250 E Ft-tal.
Meglátása, hogy nincs Békés megyében olyan NB III-as csapat, aki közvetlenül 5 MFt-ot kapna a várostól.
Hosszú távon nem megoldható, hogy két csapat mőködjön a településen. Folyamatos szponzori és játékos
problémák vannak.
További kérdés, kiegészítés nem lévén, felkérte a Képviselı-testület tagjait, hogy hozzák meg határozatukat.
A Képviselı-testület 16 igen szavazattal, 2 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta:
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Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
87/2001. (IV.26.) KT. számú határozata
Gyomaendrıd Város Önkormányzat Képviselı-testülete elfogadja a Humánpolitikai Bizottság
tájékoztatását a 2001. évi alapok felhasználásáról.
Határidı:

azonnal

7./ napirendi pont
Tájékoztató a 2001-ben benyújtott pályázatokról
Dr. Dávid Imre polgármester elmondta, mint emlékezetes a Képviselı-testület döntése alapján pályázat került
benyújtásra a Gazdasági Minisztériumhoz az önkormányzati bérlakások növelésére. A pályázat benyújtásakor a
beruházási költség 164 millió Ft volt, amely a minisztériummal történt többszöri egyeztetést követıen 151 millió
Ft-ra módosult. A Gazdasági Minisztérium értesítése alapján a bíráló bizottság a pályázatot támogatásra
érdemesnek ítélte meg és 120.800 E Ft összegő támogatásban részesítette. Az elıterjesztés második része a 2. sz.
Általános Iskola Hısök úti iskolaépülete életveszélyessé vált négy tanterem kiváltására benyújtott címzett
támogatási pályázatban a beruházás összköltsége 60.807 E Ft, a támogatási igény 29.000 E Ft és a beruházáshoz
szükséges saját erı 31.807 E Ft.
A Kecsegés-zugi faházhoz tartozó vizesblokk kialakítására benyújtott pályázatnál a beruházás összköltsége
2.308.256 Ft, a támogatási igény 1.323.301 Ft a saját erı pedig 984.955 Ft-ra módosult.
Kérte a képviselı-testületet, hogy a tájékoztatót az általa elmondottak figyelembevételével fogadják el.
A Képviselı-testület egyhangúlag, 18 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
88/2001. (IV.26.) KT. sz. határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete elfogadja az „Állami Támogatású Bérlakás Programról”, a
„Gyomaendrıd, Hısök útja 45. sz. alatti életveszélyessé vált általános iskolai 4 tanterem kiváltására”
benyújtott céltámogatási pályázatról és az ISM-hez benyújtott „Kecskés-zugi faházhoz tartozó
vizesblokk kialakítását célzó” pályázatról adott beszámolóját az alábbi adatokkal:
I.„Állami Támogatású Bérlakás Program” beruházási költsége:
Saját erıs rész (20%):
Támogatási igény (80%):
Beruházási költség (100%):

30 200 e Ft (14 400 e Ft telekár, 15 800 e Ft 2001. évi
költségvetésben elkülönített összeg)
120 800 e Ft
151 000 e Ft

II. „Gyomaendrıd, Hısök útja 45. sz. alatti életveszélyessé vált általános iskolai négy tanterem
kiváltása a csatlakozó új épület megépítésével” címő céltámogatással megvalósuló beruházás költsége:
A beruházáshoz szükséges saját erı (52%):
Támogatási igény (48%):
A beruházás összköltsége (100%):

31 807 Ft
29 000 Ft
60 807 Ft

III. „Kecskés-zugi faházhoz tartozó vizesblokk kialakítását célzó” pályázat beruházási költsége:
A beruházáshoz szükséges saját erı (43%):
984 955 Ft
Támogatási igény (57%):
1 323 301 Ft
A beruházás összköltsége (100%):
2 308 256 Ft
Határidı:

azonnal

8./ napirendi pont
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Az Önkormányzat 2000. évi hatósági munkájának alakulása
Dr. Dávid Imre polgármester felkérte Dr. Csorba Csaba jegyzıt néhány szóban ismertesse a tájékoztató
lényegét.
Dr. Csorba Csaba jegyzı elmondta, az írásos anyag részletesen tartalmazza az államigazgatási hatósági ügyek,
az önkormányzati hatósági ügyek intézésének, valamint az önkormányzat ügyiratforgalmának alakulását.
Az utóbbi közül érdemes megemlíteni, hogy az önkormányzat ügyiratforgalma 2000. évben 55417 ügy volt,
amely nagyságrendileg igen jelentıs.
Fontos még szólni arról, hogy a tájékoztatóban szereplı iratmennyiségben nincs benne az a papírmennyiség, ami
közvetlenül a bizottságok, valamint a Képviselı-testület elé kerül elıterjesztések formájában. Ezek mennyisége
is nagyon jelentıs, amihez szorosan kapcsolódik az informatika mőködtetése, és egyéb járulékos költségek.
Érdekes számadat még, hogy az önkormányzat 2000. évben elsı fokú államigazgatási és önkormányzati hatósági
határozatot összesen 10887 ügyben hozott. Ez a számadat önmagáért beszél, hiszen ez annyi állampolgárt érint
közvetve, vagy közvetlenül.
Érdemes megnézni a jogorvoslatok számát. Az államigazgatási ügyben közel 1 % volt a jogorvoslati ügyek
száma, ez csekélynek mondható, ami azt jelenti, hogy a Képviselı-testületi döntések vagy az államigazgatási
hatáskörben hozott döntések jó része megalapozott. Ezt támasztja alá egyrészt a Közigazgatási Hivatal, másrészt
az Ügyészség által végzett ellenırzések tapasztalata is.
A statisztikában szerepel még, hogy az önkormányzati hatósági ügyek 99 %-a határidın belül került elintézésre,
ez azt jelenti, hogy az ügyek többsége 30 napon belül elintézésre kerül.
Dr. Dávid Imre polgármester megköszönte a szóbeli kiegészítést, majd kérte a képviselıket a tájékoztatóban
foglaltak tudomásulvételére.
A Képviselı-testület vita nélkül, 18 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
89/2001. (IV.26.) KT. sz. határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete elfogadja az önkormányzat 2000. évi hatósági munkájának
alakulásáról szóló tájékoztatót.
Határidı:

azonnal

9./ napirendi pont
Közalapítvány Gyomaendrıd Város Közgyőjteményeiért Alapítvány képviselıjének lemondása
Dr. Dávid Imre polgármester tájékoztatásként elmondta, Dr. Kovács Béla az alapítvány kuratóriumának elnöke
írásban lemondott tisztségérıl. A kuratórium tagjainak megbízása elsı alkalommal három évre szólt, amely
2001. május 31-én lejár, így a fenti idıpontig javasolják Kóris Györgynét megbízni az elnöki tisztséggel, és
egyidejőleg felkérni a kuratóriumot, hogy a májusi képviselı-testületi ülésen számoljon be az eddigi munkájáról,
az alapítvány vagyoni helyzetérıl, amelyhez csatolják a Felügyelı Bizottság véleményét.
A kuratórium május 8-án ülésezik, amelyet követıen javaslattal élnek a véleményezı bizottságok, valamint a
Képviselı-testület felé az elnök, illetve a tagok személyét illetıen.
Hozzászólás, kérdés a képviselık részérıl nem hangzott el, a Polgármester a Képviselı-testület nevében
megköszönte Dr. Kovács Bélának a kuratóriumban végzett közel tíz éves munkáját, fáradozását, majd szavazásra
bocsátotta az elıterjesztést.
A Képviselı-testület 17 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
90/2001. (IV.26.) KT. sz. határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete Dr. Kovács Béla lemondását a „Közalapítvány Gyomaendrıd
Város Közgyőjteményeiért” megnevezéső kiemelten közhasznú alapítvány kuratóriumának elnöki

101

tisztségérıl 2001. április 30-val tudomásul veszi, egyben felkéri, hogy az átadás-átvétellel kapcsolatos
feladatokat végezze el.
Gyomaendrıd Város Önkormányzata a kiemelten közhasznú alapítvány kuratóriumának elnöki
feladataival, 2001. május 1-tıl 2001. május 31-ig Kóris Györgynét (5500 Gyomaendrıd, Bocskai u.
30/1. sz. alatti lakost) bízza meg.
A Képviselı-testület felkéri az alapítvány kuratóriumát, hogy az 1998. júniusától 2001. májusáig terjedı
idıszakról szíveskedjen részletes beszámolót készíteni.
A Képviselı-testület utasítja a polgármestert, hogy a kuratórium személyi összetételében bekövetkezett
változásokat a Békés Megyei Bíróságon jelentse be.
Határidı:
Felelıs:

2001. május 1.
Dr. Dávid Imre polgármester

10. / napirendi pont
2. sz. Általános Iskola és Óvoda intézménynél létszámleépítés elrendelése
Dr. Dávid Imre polgármester elmondta, a 2. számú Általános Iskola és Óvoda igazgatója bejelentette, hogy
Hunya Imréné óvodapedagógus GYES ideje letelt, nevezett jelenleg fizetéses szabadságát tölti. A GYES-t
megelızıen az intézményhez tartozó Jókai úti óvodában dolgozott, mint kinevezett közalkalmazott. Szabadság
letöltését követıen ıt munkába kellene állítani, de az az álláshely, melyet korábban betöltött, az elmúlt években
megvalósult átszervezések eredményeként, feleslegessé vált.
Az önkormányzat kezelésében a Jókai úti óvoda mőködik, a jelenlegi gyermeklétszám, illetve a csoportok száma
alapján 6 fı óvónı és három dajka, összesen 9 fıs közalkalmazotti létszámmal. A költségvetésben jóváhagyott
13 fıs létszámból eddig 4 fı GYES-, illetve GYED-en volt, álláshelyük megszüntetésére ezért nem kerülhetett
sor. (Három fı továbbra is kisgyermekét gondozza.)
Az intézmény vezetése megvizsgálta a saját- és társintézmények létszámhelyzetét, tájékozódott a vállalkozási
formában mőködı óvodáknál is, és megállapította, hogy óvodapedagógusi végzettségő munkaerı
átcsoportosítására, illetve továbbfoglalkoztatására sem intézményen belül, sem városi szinten nincs lehetıség.
Elıreláthatólag nincs olyan megüresedı- vagy tervezett új álláshely, ahol a közalkalmazott folyamatosan
foglalkoztatható.
Mindezek alapján azzal a javaslattal élnek a Képviselı-testület felé, hogy rendelje el az álláshely megszőntetését
és egy óvodapedagógusi álláshely végleges csökkentését 2001. április 27. napjától.
Ugyanakkor utasítsa a polgármestert, hogy a létszámleépítés miatti munkáltatói döntés pénzügyi
kötelezettségének teljesítéséhez az egyszeri hozzájárulást a pályázati kiírás alapján igényelje meg.
Az intézkedés nem veszélyezteti az óvodai ellátás színvonalát, a racionális létszámmal történı feladatellátás
biztosítását szolgálja.
Arra kérte a képviselıket, hogy amennyiben egyetértenek a javaslattal, úgy hozzák meg döntésüket.
A Képviselı-testület vita nélkül, 18 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
91/2001. (IV.26.) KT. sz. határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete az óvodai ellátás racionálisabb ellátása érdekében 2001. április
27-tıl a 2. számú Általános Iskola és Óvoda óvodapedagógusi létszámát egy álláshellyel csökkenti, így
a 13 fıs óvodai létszám véglegesen 12-re módosul, a feladat változatlan szintő ellátása mellett.
Megállapítja,
hogy
a
felszabaduló
közalkalmazotti
munkaerı
átcsoportosítására,
továbbfoglalkoztatására, sem intézményen belül, sem más önkormányzati intézményben nincs
lehetıség, ezért felmentéssel a közalkalmazotti jogviszonyt meg kell szüntetni.
A Képviselı-testület utasítja a polgármestert, hogy a létszámleépítés miatti munkáltatói döntés pénzügyi
kötelezettségének teljesítéséhez az egyszeri hozzájárulást igényelje meg.
Határidı:

Felelıs:

A létszámcsökkentés tekintetében: 2001. április 27.
Az intézkedéssel járó többletköltség pályázatának benyújtására:
2001. október 10.
A létszámcsökkentés végrehajtásáért: Fülöp Istvánné igazgató
A pályázat benyújtásáért: Dr. Dávid Imre polgármester
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( Kovács Attila képviselı távozott az ülésrıl, a jelenlévı képviselık száma 17 fı.)
11./ napirendi pont
Gyomaendrıd Város belterületi csapadékvíz hálózatának rekonstrukciója, enrıdi holtágak rendezése
Dr. Dávid Imre polgármester felkérte Rau Józsefet a városüzemeltetési osztály vezetıjét, hogy néhány szóban
ismertesse az elıterjesztés lényegét.
Rau József osztályvezetı elmondta, az elmúlt évben a megyei Képviselı-testület címzett támogatásra pályázatot
nyújtott be a Hármas-Köröstıl délre esı települések belvízgondjainak a megoldására. A benyújtott pályázat
akkor nem nyert, így a testület ismételten döntött a pályázat benyújtásáról az elıterjesztésben szereplı
csoportosításban. Az I. sz. csoportosításban szereplı települések – melyek között Gyomaendrıd is szerepel –
azok, amelyek a legtöbbet szenvedtek a belvíz okozta károktól.
Az elmúlt három évben településünk is jelentıs összeget áldozott – központi és saját forrásból – a belterületi
csapadékvíz elvezetı rendszer tisztítására, rekonstrukciójára, de ez a program messze nem fedezi azokat a
költségeket, amelyek a belterületi csapadékvíz elvezetı rendszerünkben jelentkeznek, így ezért szeretnék a
pályázatot ismételten benyújtani. A tervek készen vannak, az engedélyezési eljárások pedig folyamatban vannak.
Az elıterjesztés második része a három belterületi holták – Főzfás-, Csókási- és a Rév-zugi – holtágak
rendezésére benyújtandó pályázatról szól. A tervek szerint a három holtág megfelelı mérető csatornarendszerrel
lenne összekötve, a Főzfás-zugi holtág felsı végén egy szivornya beépítése biztosítaná a megfelelı vízcserét,
vízpótlást. A holtágak víztelenítését a Rév-zugi holtágon kiépített elektromos szivattyúval oldanánk meg.
A beruházási koncepció tervezési díja a tervezı ajánlata alapján 50.000,-Ft+ÁFA, a holtágak rekonstrukcióját is
tartalmazó vízjogi engedélyes tervek készítése 2.550.000,-Ft+ÁFA. A beruházási koncepció benyújtásához
szükséges a Képviselı-testület határozata, mely rendelkezik a támogatás elnyerése esetén a beruházáshoz
szükséges saját forrás (10 %) biztosításáról. A vízjogi engedélyes tervek elkészítése esetén lehetısége lesz az
Önkormányzatnak a további pályázatok benyújtására.
A Képviselı-testület részérıl érdemi hozzászólás, vélemény nem hangzott el, a határozati javaslatban foglaltakat
egyhangú 17 igen szavazattal elfogadták és az alábbi határozatot hozták:

Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
92/2001. (IV.26.) KT. sz. határozata
I.
1.

Gyomaendrıd város Képviselı-testülete egyetértıleg támogatja Békés Megye Belterületi
Vízrendezési Címzett pályázat I. ütemének megvalósítását, mely megalapozza a megye
különösen belvíz érzékeny településeinek belterületi - tervekben meghatározott részének belvízmentesítését. Egyetért továbbá azzal, hogy az elızetesen egyeztetettek szerint, mint
társpályázó az I. számú pályázó csoportba nyerjen besorolást az ott feltüntetett
településekkel közösen pályázik.
A Képviselı-testület elızetesen hozzájárul ahhoz, hogy a település belterületi
belvízmentesítés megvalósítására Békés Megye Képviselı-testülete címzett központi
támogatás elnyerése érdekében beruházási koncepciót nyújtson be a központi szervekhez.

2.

Gyomaendrıd város Képviselı-testülete a központi címzett támogatás elnyerése esetén a
Gyomaendrıd városra esı belterületi belvízmentesítéssel kapcsolatos költségek 10 %-át
pályázati saját forrásként biztosítja a jóváhagyásra kerülı alternatíváknak megfelelıen.

3.

A Képviselı-testület utasítja a jegyzıt, hogy a határozatot, valamint a beruházási
koncepcióba beépítésre kerülı - településre vonatkozó - adatokat igény szerint adja át a
104/1998. (V.22.) Korm. rendelet 2. sz mellékletében meghatározottak szerint Békés
Megye Képviselı-testülete Önkormányzati Hivatala részére.
Határidı:
Felelıs:

2001. április 27.
Dr. Dávid Imre polgármester, Dr. Csorba Csaba jegyzı.

II.
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Gyomaendrıd város Képviselı-testülete egyetért az endrıdi holtágakat érintı vízjogi
engedélyes tervek elkészítésével. A terveket a BÉKÉS-PLÁNUM Kft-vel a beruházási
programot készítı tervezıvel javasolja elkészítetni, a megadott árajánlatnak megfelelıen.
Határidı:
Felelıs:

A tervezési szerzıdés megkötésére azonnal
Dr. Dávid Imre polgármester

12./ napirendi pont
Görbekút-Vidólaposi csatorna torkolati átereszének átépítése
Dr. Dávid Imre polgármester elmondta, az elmúlt évben a csatorna torkolati átereszének felújítására benyújtott
pályázaton a Területfejlesztési Tanácstól 4.349 E Ft támogatást nyertünk. Az FVM-hez benyújtott pályázatunkat
viszont forráshiány miatt elutasították. Az idei évben lehetıség van a forráshiány miatt elutasított pályázat
változatlan mőszaki tartalommal való benyújtására. A jelenlegi kiírások értelmében a megvalósítási nettó költség
75 %-a nyerhetı el pályázaton. A számítások szerint az áteresz építésének teljes költsége 2001. évi árszinten
bruttó 23 millió Ft.
Kérte a képviselıket, hogy az elhangzottak, valamint az anyagban leírtak alapján hozzák meg döntésüket.
A Képviselı-testület vita nélkül, egyhangú 17 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
93/2001. (IV.26.) KT. sz. határozata
Gyomaendrıd város Képviselı-testülete egyetért a Görbekút-Vidólaposi csatorna torkolati átereszének
felújítására vonatkozó pályázat benyújtásával. A bruttó 23.161.858,-Ft összköltséggel megvalósuló
beruházáshoz szükséges saját forrást bruttó 5.791.000,-Ft-ot (nettó 4.633.000,-Ft-ot) a 2001. évi
költségvetésébıl biztosítja.
Határidı:
Felelıs:

2001. április 27.
Dr. Dávid Imre polgármester

13./ napirendi pont
Körös-Kajak Sportegyesület rendezési terv módosítási kérelme
Dr. Csorba Csaba jegyzı szóbeli kiegészítésként elmondta, mint az anyagban is olvasható a Körös Kajak
Sportegyesület megvásárolta a Főzfás-zug Besenyszegi u. 6. sz. 3263/6 hrsz alatti 1261 m2 területő földrészletet
vízi telep kialakítására. Az Általános Rendezési Tervben a terület " kiskertek" övezetbe tartozik, ahol max. 30 m2
nettó alapterülető gazdasági épület építése engedélyezhetı.
Ahhoz, hogy az építkezés megtörténhessen, és az egyesület rendelkezzen a kajakozási tevékenységhez szükséges
épülettel, szükség van a város rendezési tervét módosítani és a területet hétvégi házas területbe besorolni.
Kérte a Tisztelt Képviselı-testületet, hogy a rendezési terv módosításhoz járuljon hozzá.
Hozzászólás, észrevétel a képviselık részérıl nem volt, egyhangú 17 igen szavazattal az alábbi határozatot
hozták:

Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
94/2001. (IV.26.) KT. sz. határozata

Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete egyetértésével támogatja a Körös Kajak Sportegyesület vízi
telepi beruházását Gyomaendrıd, Besenyszegi u. 6. sz. 263/6 hrsz-ú területen. Gyomaendrıd város
Rendezési Tervének felülvizsgálata során a terület hétvégi házas területbe történı besorolásához
hozzájárul, ahol sportlétesítmények elhelyezhetık.
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Határidı:
Felelıs:

értelem szerint
Dr. Csorba Csaba jegyzı

14./ napirendi pont
Julis József támogatási kérelme
Dr. Csorba Csaba jegyzı elmondta, Julis József Gyomaendrıd, Petıfi u. 60. sz. alatti lakos kérelemmel fordult
az önkormányzathoz, hogy a tulajdonát képezı lakóház újjáépítéséhez anyagi támogatást biztosítson részére.
A lakóház Kner Izodor szülıháza volt, melyet 1985-ben az akkori tanács városképi jelentıségő építmények közé
javasolt nyilvánítani. Az épületet az elmúlt két év belvizes idıszaka jelentısen megrongálta, a felújítása,
helyreállítása nem gazdaságos, egy újabb csapadékos évszak után a falak állékonysága tovább csökkenne, életés balesetveszélyessé válna.
A kérelem megvitatása során a véleményezı bizottságok úgy foglaltak állást, hogy egy olyan támogatási
formával kellene ennek az ingatlannak az újjáépítését megoldani, amelynek következtében az illeszkedik a
városképhez és azt az elvárást is teljesítené, hogy az épület eredeti megjelenítése megközelítıleg megmaradjon.
Hangya Lajosné a Humánpolitikai Bizottság elnöke elmondta, a bizottság a helyi rendelet szerinti fiatal
házasoknak adható támogatást javasolt megállapítani, amely jelenleg 420.000,-Ft, ebbıl 100.000,-Ft vissza nem
térítendı, míg a többi kamatmentes kölcsön. Továbbá javasolják, hogy az építési engedélyezési
tervdokumentáció elkészítésének költségét az önkormányzat vállalja át, maximum 100.000,-Ft erejéig.
Ugyanakkor, mivel a házaspárnak gyermeke nem születhet, így a rendeletben meghatározott gyermekvállalási
feltételtıl a bizottság javasol eltekinteni.
Dr. Dávid Imre polgármester tájékoztatásul elmondta, jelenleg kb. 15 igény érkezett a fiatal házasok elsı lakás
megszerzésének támogatására, tehát a rendelkezésre álló pénzösszegbe belefér a bizottságok által javasolt
támogatás megítélését.
Kérte a képviselıket, hogy amennyiben egyetértenek a javaslattal, úgy hozzák meg döntésüket.
A Képviselı-testület egyhangú 17 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
95/2001. (IV.26.) KT. sz. határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete támogatja Julis József Gyomaendrıd, Petıfi S. u. 60. sz. alatti
lakos tulajdonát képezı lakóház „Kner Izidor szülıházának” újjáépítését az alábbiak szerint:
Az építési engedélyezési tervdokumentáció elkészíttetésének költségével, de maximum 100.000,-Ft-tal,
és 420.000,-Ft összegő lakásépítésre szóló önkormányzati támogatással 12/1998. (II.5.) KT. sz. rendelet
szerint.
A tulajdonos kötelessége a meglévı Kner emléktáblát megırizni, és az új lakóépület falára
visszaépíteni.
Határidı:
Felelıs:

értelem szerint
Dr. Csorba Csaba jegyzı

15./ napirendi pont
Tímár Andrásné kérelme
Dr. Dávid Imre polgármester felkérte Babos László bizottsági elnököt, hogy ismertesse a bizottság álláspontját,
javaslatát.
Babos László a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke elmondta, nevezett kérelemmel fordult az
önkormányzathoz, hogy részére a Liget-fürdı területén vendéglátóipari tevékenység folytatásához biztosítson
területet. Kérelmét azzal indokolta, hogy a bérelt üzlethelyiséget - amelyben a tevékenységet eddig folytatta - a
tulajdonos el kívánja adni. Szolgáltatásaikkal a vendégek meg voltak elégedve és a továbbiakban is igény
mutatkozik rá. Mint bizonyára emlékezetes a Képviselı-testület hasonló jellegő, korábbi kérelmekkel
kapcsolatban és a továbbiakra tekintettel határozatban döntött arról, hogy a fürdı területébıl nem ad területet
tartós használatba kereskedelmi egységek és szálláshelyek ideiglenes építményeinek elhelyezésére.
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A kérelmet a bizottság megtárgyalta és a szolgáltatás fenntartása miatt elfogadásra javasolja azokat a feltételeket,
amelyekkel a területet célszerő a kérelmezı részére biztosítani.
Dr. Valach Béla a Városfenntartó és Környezetvédelmi Bizottság elnöke hangsúlyozta, hogy a bizottság hosszas
vita után hozta meg a kérelemmel kapcsolatos döntését, tekintettel arra, hogy az ellentétes a Babos Úr által is
említett korábbi testületi döntésben foglaltakkal.
Döntésük azzal indokolható, hogy a kérelmezı olyan szolgáltatást nyújt, amire a fürdı vendégeknek szükségük
van. Tekintsék ezt egy „elsı lépésnek” és a jövıre vonatkozóan pedig nagyon meg kell keresni azt az indokot,
amivel a hasonló jellegő kéréseket esetleg elutasítják.
Dr. Dávid Imre polgármester hangsúlyozta, hogy az átdolgozás elıtt álló részletes rendezési tervben véglegesen
le kell szabályozni a fürdı területének más irányú pld. értékesítés, bérbeadás hasznosításának feltételeit.
Dr. Valach Béla bizottsági elnök figyelemmel a polgármester úr által elmondottakra a határozati javaslatban
meghatározott feltételeket az alábbiakkal javasolta kiegészíteni:
Az önkormányzat, mint tulajdonos a Részletes Rendezési terv elkészültéig a Liget-fürdı területén további
területek más irányú hasznosításához, (így értékesítés, kereskedelmi- és vendéglátóipari egységek létesítése,
bérbeadás) nem járul hozzá.
Dr. Dávid Imre polgármester egyetértve a bizottsági elnök javaslatával a határozati javaslatot a javasolt
kiegészítéssel tette fel szavazásra.
A Képviselı-testület a fentiekkel egyetértve 17 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
96/2001. (IV.26.) KT. sz. határozata
Gyomaendrıd Város Önkormányzat Képviselı-testülete az alábbiakban meghatározott feltételek mellett
engedélyezi, hogy Tímár Andrásné Gyomaendrıd, Bajcsy-Zs. u. 27. szám alatti lakos üzlethelyiséget
helyezzen el az önkormányzat tulajdonában lévı 1293/5 hrsz alatt nyilvántartott Erzsébet Liget Termál
Fürdı területén:
1/ a telkeken csak ideiglenes építmény helyezhetı el,
2/ a területhasználat idıtartama 5 év,
3/ a tulajdonos területigényének felmerülése estén a területhasználó köteles az építményt
kártalanítás igénye nélkül elbontani,
4/ amennyiben a Képviselı-testület a Liget-fürdı részletes fejlesztési tervének kidolgozása
során a vendéglátó egységek elhelyezésére vonatkozó terület felhasználást a jelenleginél eltérı
módon határozza meg, akkor a bérlı a bérleti jogviszony lejártával az új terület kijelölése
mellett köteles az építményt a kártalanítás igénye nélkül elbontani,
5/ a közterület használat engedélyezése elıtt kérelmezı nyújtsa be az építmény elhelyezésére
vonatkozó egyszerősített vázlattervet és látványtervet a Városfenntartó és Környezetvédelmi,
illetve a Pénzügyi és Gazdasági Bizottságok felé.
6./ az önkormányzat, mint tulajdonos a Részletes Rendezési terv elkészültéig a Liget-fürdı
területén további terület más irányú hasznosításához (így értékesítés, kereskedelmi és
vendéglátóipari egységek létesítése, bérbeadás) nem járul hozzá.
Határidı:
Felelıs:

2001. június 30.
Dr. Dávid Imre polgármester

16./ napirendi pont
Hanyecz és Társa Kft. kérelme
Babos László a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke elmondta, hogy a Kft. kérelemmel fordult az
önkormányzathoz, melyben kéri, hogy a 2000. évben kötött földhaszonbérleti szerzıdést újabb hat évre
hosszabbítsák meg, változatlan feltételek mellett. A kérelem indokolásában leírják, hogy a Szarvasi Halászati és
Öntözési Kutatóintézet megkereste társaságukat, és ajánlatot tett a Kft. által bérelt földterületeket érintı
rizsföldön történı hal-ivadéknevelés kutatási programban való részvételre. A Kft. vállalná a kutatási programban
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való részvételt, ami azonban a bérelt területek rekonstrukcióját igényli. A kutatási program idıtartama várhatóan
10 év.
A kérelmet a bizottság megtárgyalta és javasolja a Képviselı-testületnek a haszonbérleti szerzıdés
meghosszabbítását a kért idıpontig.
A Képviselı-testület a bizottság javaslatával egyhangú 17 igen szavazattal egyetértett és az alábbi határozatot
hozta:
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
97/2001. (IV.26.) KT. sz. határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete az Önkormányzat tulajdonában lévı 02294/6, 02294/7,
02294/8, 02294/9 és 02294/10 hrsz-ú termıföldekre Hanyecz és Társa Kft. Gyomaendrıd, Álmosdomb
u. 4. szám alatti társasággal kötött - 2000. év május hónap 29. napján kelt - földhaszonbérleti szerzıdést
meghosszabbítja 2011. év november hónap 1. napjáig, változatlan feltételek mellett.
Határidı:
Felelıs:

2001. május 31.
Dr. Dávid Imre polgármester

17./ napirendi pont
Szolgálati lakás kiutalása
Dr. Csorba Csaba jegyzı elmondta, az anyag írásos elıterjesztésként nem szerepelt a bizottsági üléseken,
viszont szóbeli tájékoztatásként szó volt a hivatalban bekövetkezett létszámváltozásról. A városüzemeltetési
osztályon megüresedett két álláshelyet pályázati eljárás lefolytatását követıen sikerült betölteni. A pályázók
közül két fı került felvételre. Az egyik Fehér Ildikó, aki dévaványai lakos, április 23-tól lett kinevezve 6 hónap
próbaidı kikötésével. Végzettsége gazdasági mérnık, jelenleg a Szent István Egyetem Gazdasági Agrármérnöki
szakára jár, ahol elıreláthatólag 2002-ben végez. A másik fı Füzesi Gabriella telekgerendási állandó lakos, aki
május 7-tıl kerülne alkalmazásra. Végzettsége környezetmérnök. Mindketten környezetgazdálkodási
ügyintézıként a kommunális hulladéklerakó megvalósításával kapcsolatos feladatokat fogják ellátni.
Füzesi Gabriella a meghallgatás során jelezte, hogy kinevezése esetén önkormányzati szolgálati lakást fog
igényelni. A jelenleg üresen álló szolgálati lakások közül az Apponyi u. 24/2. sz. alatti lakás lenne kiutalható,
amivel Füzesi Gabriella lakásproblémája megoldható. A lakás kiutalását két évre javasolnák, mivel hosszú távon
a rendırség rendelkezik a lakások felett, és nevezett részére az Újkert soron épülı költségalapú bérlakásokban
kívánnak elhelyezést biztosítani.
Kérte a Képviselı-testületet, hogy támogassák a szolgálati lakás kiutalását az elıterjesztésben leírt feltételek
mellett.
A Képviselı-testület a vita nélkül, egyhangú 17 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
98/2001. (IV.26.) KT. sz. határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete a lakások és helyiségek bérletérıl és elidegenítésérıl szóló
6/1994. (II.23.) KT. sz. rendelet 4. § (4) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva a Gyomaendrıd,
Apponyi út 24/B. sz. alatti 65 m2 alapterülető összkomfortos szolgálati bérlakás bérlıéjül kijelöli Füzesi
Gabriella Telekgerendás, Tanya 502. sz. alatti lakost 2001. május 7. napjától két évre, amennyiben
nevezett Gyomaendrıd Város Polgármesteri Hivatalánál közszolgálati jogviszonyt létesít. A bérlı a
bérlakásba vılegényével együtt költözik.
A Képviselı-testület utasítja a polgármestert a bérleti szerzıdés megkötésére.
Határidı:
Felelıs:

2001. május 15.
Dr. Dávid Imre polgármester

18./ napirendi pont
Támogatás igénylés benyújtása a már mőködı „kiskincstári” rendszer továbbfejlesztésére
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Dr. Dávid Imre polgármester felkérte Megyeri László aljegyzıt az elıterjesztés készítıjét, hogy tegye meg
szóbeli kiegészítıjét.
Megyeri László aljegyzı elmondta, a Pénzügyminisztérium közleménye alapján a Kormány támogatja, és
egyszeri hozzájárulást biztosít a helyi önkormányzatoknak a kincstári finanszírozási rendszer kialakításához,
valamint a már mőködı rendszer továbbfejlesztéséhez. Önkormányzatunk 1996. óta sikeresen alkalmazza a
kincstári rendszert. A rendszer központi támogatásból megvalósuló továbbfejlesztése különösebb újdonságot
nem jelentene az intézmények számára, mivel ugyanazon elven és technikákkal folytatódna tovább, a változás
mindössze annyi lenne, hogy az önálló folyószámlájuk megszőnne és egy alszámlán történne a pénzforgalmuk.
A támogatás igényléséhez saját erıt nem szükséges letenni, mivel a finanszírozás az éves költségvetés nagysága
és a kincstári rendszerbe bekapcsolt intézmények száma alapján normatív módon kerül megítélésre. A kapható
támogatás legkevesebb 1 millió Ft.
Bízunk abban, hogy ezzel a pályázati lehetıséggel olyan forráshoz juthatunk, amely segítségével egy a Kormány
által preferált és euro-komformitást garantáló, korszerő intézményfinanszírozási mechanizmus és az ezzel
párosuló pénzügyi-információs rendszer alakítható ki a meglévı alapokon.
Javasolta a Képviselı-testületnek, hogy éljen a támogatási igény lehetıségével és támogassa az erre vonatkozó
pályázat benyújtását.
Hozzászólás, vélemény a képviselık részérıl nem hangzott el, a támogatási igény benyújtását 15 igen
szavazattal és 2 tartózkodás mellett támogatták és az alábbi határozatot hozták:
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
99/2001. (IV.26.) KT. sz. határozata
Gyomaendrıd Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a már mőködı kiskincstári rendszer
továbbfejlesztéseként a felügyelete alá és támogatási körébe tartozó intézményei teljes körére a
Pénzügyminisztériumnak a Magyar Köztársaság 2001. és 2002. évi költségvetésérıl szóló 2000. évi
CXXXIII. törvény 5. számú melléklete 14. pontjában meghatározott - az önkormányzati kincstári
finanszírozási rendszer bevezetéséhez kapcsolódó - központosított elıirányzat igénylésérıl,
folyósításáról és elszámolásáról szóló közleményében meghatározott kincstári finanszírozását vezeti be
2002. január 1-vel.
A Képviselı-testület utasítja a polgármestert, hogy a fenti közleményben foglalt támogatási kérelmet
nyújtsa be a Pénzügyminisztériumhoz.
Határidı:
Felelıs:

2001. május 10.
Dr. Dávid Imre polgármester

19./ napirendi pont
Gyomaendrıd Város szennyvíz hálózatának üzemeltetése
Dr. Dávid Imre polgármester felkérte Szilágyiné Bácsi Gabriella pénzügyi ügyintézıt ismertesse az
elıterjesztés lényegét.
Szilágyiné Bácsi Gabriella ügyintézı elmondta, a júliusban induló szennyvízcsatorna hálózat beruházás
költségének 20 % általános forgalmi adóját, amely összegszerően 399 M Ft-ot jelent, abban az esetben tudják
visszaigényelni, - tekintettel arra, hogy az önkormányzat nem ÁFA visszaigénylı – ha az önkormányzat a
hálózat megépítése után keletkezett vagyont bérbeadás útján továbbadja üzemeltetésre. Az ivóvízhálózathoz
hasonlóan a szennyvízhálózatot is a Békés Megyei Vízmővek Vállalattal javasolják üzemeltetni.
Dr. Dávid Imre polgármester megköszönte a szóbeli kiegészítést, majd felkérte a képviselıket döntsenek a
határozati javaslatról.
A Képviselı-testület egyhangú 17 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
100/2001. (IV.26.) KT. sz. határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete a beruházás eredménye képpen megvalósuló
szennyvízcsatorna hálózatot bérbeadás útján kívánja üzemeltetni a Békés Megyei Vízmővek Vállalattal.
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A Képviselı-testület utasítja a Polgármestert, hogy a szennyvízcsatorna hálózat üzemeltetésére
vonatkozó szerzıdést kösse meg.
Határidı:
Felelıs:

értelem szerint
Dr. Dávid Imre polgármester

További írásos napirend nem volt, a bejelentések között Ifj. Dógi János tájékoztatta a képviselıket, hogy a
Mővelt Cigány Ifjúságért Alapítvány a „teleház” program keretén belül szociális mőhely néven tereprendezési és
főnyírási tevékenységet végez magánszemélyek részére térítés ellenében. Kérte a képviselıket, hogy a
lehetıségrıl tájékoztassák a lakosságot.
Egyéb bejelentés, képviselıi interpelláció nem volt, a Polgármester elmondta, az Ötv. 12. § (4) bekezdés a.)
pontja alapján az alábbi napirendek megtárgyalására zárt ülés keretében kerül sor:
1. Lakásfenntartási támogatás elutasító határozat ellen benyújtott fellebbezés
2. Kiegészítı családi pótlék megszüntetése ügyében érkezett fellebbezés
Megköszönte a képviselık és az érdeklıdık jelenlétét és a nyilvános ülést bezárta.

K. m. f.

Dr. Dávid Imre
polgármester

Dr. Csorba Csaba
jegyzı

Ifj. Dógi János
hitelesítı

Hangya Lajosné
hitelesítı
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