Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
Gyomaendrıd
10/2001.
JEGYZİKÖNYV
Készült Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete 2001. május 31-i ülésérıl a Polgármesteri Hivatal
Dísztermében.
Jelen vannak:

Dr. Dávid Imre polgármester, Gellai Imre, Dezsı Zoltán alpolgármesterek
Babos László, Bátori Gyula, Czibulka György, Császárné Gyuricza Éva, ifj. Dógi
János, Garai János, Hangya Lajosné, Jakus Imre, Jenei Bálint, Knapcsek Béla, Kovács
Attila, Dr. Kovács Béla, Tótka Sándor, Dr. Valach Béla, Véháné Szedlák Ildikó
képviselık,
Dr. Csorba Csaba jegyzı, Megyeri László aljegyzı,
Tímárné Binges Irén, Tóth Lajosné, Havelda Jánosné, Uhrin Zoltánné, Rau József
osztályvezetık,
Tárgyalási joggal Lukovics Béla és Dr. Técsy Gyula a Duplex Kft. képviseletében,
Önkormányzati intézmények vezetıi, a helyi és a megyei sajtó képviselıi,
Jakucs Mária és Szabóné Galambos Éva jegyzıkönyvvezetık

Dr. Dávid Imre polgármester köszöntötte a Képviselı-testület jelenlévı tagjait, a Jegyzı, Aljegyzı urat, a
hivatal osztályvezetıit, intézmények vezetıit, a helyi és a megyei sajtó képviselıit és valamennyi megjelent
kedves érdeklıdıt.
Megállapította, hogy az ülés határozatképes, a 20 fıs tagságból jelen volt 18 fı képviselı. Vass Ignác képviselı
úr külföldön tartózkodik, így a mai ülésen nem tud részt venni, míg Hack Mária képviselı asszony
távolmaradásának okát nem jelezte.
Jegyzıkönyv hitelesítıknek kijelölte Czibulka György és Kovács Attila képviselı urakat.
Ezt követıen szólt az elmúlt ülés óta eltelt idıszak fontosabb eseményeirıl.
A május 1-i ünnepség és az azt megelızı, immár hagyománynak számító Sajt-és Túrófesztivál rendezvényei
probléma nélkül lezajlottak. Ezúton kívánta megköszönni a rendezık fáradságos munkáját. A jövıben ezeket a
rendezvényeket célszerőbb lenne egy idıpontra szervezni.
A képviselı-testületi kirándulás kellemesen telt, sajnálatosnak tartotta, hogy a teljes tagság nem tudott részt
venni.
A május 4-5-i Rózsahegyi Napokon Gellai Imre alpolgármester és Császárné Gyuricza Éva képviselı asszony
képviselte az önkormányzatot.
A város középiskoláiból elbúcsúztak a végzıs diákok.
Május 8-án a Hármas-Körös Kistérségi Területfejlesztési Társulás kihelyezett ülést tartott Hunyán. Az ülésen
három témában született döntés. Egyik a kistérségi regionális szennyvízelvezetési program elfogadása, pályázat
benyújtása, a másik a veszélyes hulladéklerakó megépítésének kérdése, a harmadik pedig a függetlenített belsı
ellenır alkalmazása a társulási együttmőködési megállapodás keretében.
Május 21-én az Önkéntes Tőzoltó Egyesület évzáró közgyőlést tartott, ahol széleskörő tájékoztatást kaptak az
egyesület tevékenységérıl. Az eddig elért eredmények is azt bizonyítják, hogy a jövıben is szükség van a
tőzoltóságra.
Május 25-27-én egy négytagú delegációval Nagyenyeden voltak egy testvérvárosi találkozón.
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A képviselı-testület döntésének megfelelıen május 28-án részt vett a Békés Megyei Vízmővek Vállalat
közgyőlésén az önkormányzat által delegált képviselıként. A közgyőlés döntött a vállalat igazgatójának
személyérıl és újabb három esztendıre ismét megválasztották a korábbi igazgatót Hosszú Szilárd urat.
Június 1-2 és 3-án különbözı rendezvények lesznek a városban. Június 1-én pénteken a Mővelt Cigány Ifjúságért
Alapítvány és a Cigány Kisebbségi Önkormányzat szervezésében cigány zenész találkozó lesz és a kecskefarm
ünnepélyes átadásával egybekötve.
Június 2-3-án Békés Megyei Millenniumi Sportnap keretében egész napos sport és kulturális rendezvények
lesznek, illetve június 2-án kerül sor a Békés Megye Ezer Éve c. millenniumi kiállítás megnyitójára.
( Hack Mária képviselı asszony megérkezett, a jelenlévı képviselık száma 19 fı.)
Június 17-én kerül sor Tímár Máté író mellszobrának ünnepélyes avatására és átadására az endrıdi ligetben.
Az önkormányzati bérlakások növelésére elnyert pályázattal kapcsolatos szerzıdés megérkezett, a szükséges
egyeztetések után aláírásra kerülhet, és megindulhat a közbeszerzési eljárás lefolytatása. Az idei évben az
alapozás és a lábazat megépítésére kerülne sor, a beruházás nagyobb része jövıre folytatódna. Gondot jelent,
hogy a városban nincs olyan helyi építıipari cég, vagy konzorcium, amelyik feltudná vállalná ezt a beruházást,
anyagilag elıre meg tudná finanszírozni, ezért sajnos vidéki céget kell bevonni.
A polgármesterré történı megválasztását követıen megpróbálta a helyi cégeket egy konzorciumba összehozni,
erıs törzstıkével meglapozva a város elıtt álló beruházások lebonyolítására, de sajnos nem sikerült
konszenzusra jutni ebben a kérdésben.
Az utóbbi idıben szárnyra kapott un. szarvasi cigány családok telepítése Gyomaendrıdre híreszteléssel
kapcsolatban nyilatkozatot tett közzé a helyi és a megyei sajtókban.
A híreszteléstıl függetlenül tényként kell elfogadnunk, hogy vannak a városban olyan lakások, amelyek nem
felelnek meg az építésügyi követelményeknek. Nincsenek befejezve, bontott anyagból készülnek, majd a
fenntartásuk, környezetük rendben tartása, és az ott lakók életvitele, nem az átlagnak megfelelı, ami irritálja a
rendezett körülmények között élı lakosokat. Ennek megelızése érdekében segítséget kért a megyei
Rendırfıkapitánytól a helyi rendırırs állomány létszámának bıvítésére. A kapitány úr ígérete szerint az
állomány létszámát 10 fıvel engedélyezi növelni.
Befejezésként bemutatta a képviselı-testület tagjainak a hivatal városüzemeltetési osztályának két új dolgozóját,
Fehér Ildikót és Füzesi Gabriellát, akik környezetvédelmi és gazdasági feladatokat látnak el.
Megkérdezte a képviselı-testület tagjait, a jelenlévıket van e napirend elıtti bejelenteni valójuk, kérdésük,
interpellációjuk.
Kovács Attila képviselı, és mint egy helyi építıipari cég vezetıje a polgármester úr tájékoztatójában
elhangzottakra az alábbiakban kívánt reagálni:
Valóban emlékszik arra az alkalomra, amikor 1999 tavaszán a helyi építıipari cégek vezetıi - ahol ı már helyi
képviselıként, és cégvezetıként vett részt - összehívásra kerültek egy esetleges konzorcium felállítása ügyében
az induló szennyvízberuházás lebonyolítására. A szennyvízcsatornára be lett nyújtva a pályázat és szeretette
volna a polgármester úr, ha erre a beruházásra összefognának a helyi cégek. Ez ügyben folytattak is
tárgyalásokat, de akkor ott volt a közelsége a szennyvíz csatornának, hogy azért fogjanak össze, mert lehet, hogy
fél éven belül megkapják a támogatásokat, és akkora már egy kész csapat legyen. A konzorcium felállításával
kapcsolatos írásos dokumentumok el is készültek Dr. Varga Imre ügyvéd úr segítségével, de mivel a beruházásra
benyújtott pályázaton akkor az önkormányzat nem nyert, a konzorcium létrehozásának folyamata leállt. A
cégvezetık megtették, amit lehetet, a konzorcium létrehozása nem rajtuk múlott.
Most 2000-2001-ben, amikor a szennyvíz beruházásra a pályázatot elnyerte a város ez a kérdés ismét elıtérbe
került, újra szerették volna indítani ezt a dolgot, de egy legyintéssel megoldották azzal, hogy a helyi cégek ebben
úgy sem tudnak részt venni. Tehát ık újra megpróbálták, de nem tudtak részt venni benne.
Olvasva a közbeszerzési tanács határozatát, újra ki lettek ebbıl a lehetıségbıl zárva. Tehát hiába csináltak volna
annak idején konzorciumot, összeférhetetlen lett volna, ezért is nem érti a tájékoztatóban elhangzott felvetést.
Dr. Dávid Imre polgármester egyetértett a képviselı úr által elmondottakkal, viszont azt el kellene dönteni az
embernek, hogy politizál vagy inkább a gazdasági életben tevékenykedik. İ, amikor polgármester lett felhagyott
a gazdálkodással, mert tudta, hogy a kettı együtt nem végezhetı.
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Az említett kézlegyintésrıl szó sem volt, de ıt senki meg nem kereste, ı most is azt mondja, ha egy gazdasági
társaság össze áll, akkor össze áll, de ı senkinek a magán tıkéjére nem tudja megmondani, ki mire álljon össze,
és mit csináljon. Erre lehet hivatkozni, de nem mondhatja és nem is mondta, mert ı volt a kezdeményezı. Az
igaz, hogy egy félévnél több idı kellett ahhoz, hogy elıször összeüljenek ebben a kérdésben, és akkor már a
választások után voltak, de ı ezt már a választásokat megelızıen is próbálta kezdeményezni. Amikor a
pályázaton nem nyertek, leállt a konzorcium kérdése, amikor meg nyertek már jó lett volna, ha meg van.
Kovács Attila képviselı hangsúlyozta, konzorciumot a cégek egy konkrét munkára szoktak létrehozni. A helyi
cégekben a szándék megvolt, hogy a szennyvízberuházásra összeálljanak, ennek utána lehet járni, még a mai
napig Dr. Varga Imre ügyvéd úrnál megvannak az ezzel kapcsolatos dokumentumok. Összegezve ık megtették
a munkájukat.
Ami a képviselıséget vagy a gazdasági életet illeti, ı gazdasági vezetést még a képviselıség elıtt elkezdte, neki
már akkor cége volt, amikor fel sem merült, hogy képviselı lesz. Azért ı 27ember megélhetését nem fogja
feladni a saját önös érdekébıl. A mai napig 27 ember megélhetését biztosítja, és nem mindegy, hogy azok
vidéken vagy itt helyben kapnak munkát. Ha kell ı inkább úgy választ, hogy gazdasági élet, mert felelısséggel
tartozik emberek iránt. Neki a megélhetése a gazdasági életbıl biztosított, amíg nem tud olyan pozícióba jönni,
mint a Polgármester úr, hogy van olyan fizetése, amibıl meg tud élni, és csak a politikára és egyéb dolgokra tud
koncentrálni, addig inkább a gazdasági életet választja. Neki családja van, akit el kell tartani, egyenlıre más
megélhetési forrása nincs. A gazdasági élet azért kell, hogy megéljen, politizálni meg, azért politizál, mert elért
egy olyan szintet, amikor fel tudják kérni arra, hogy politizáljon, amit nem pénzért csinál az ember.
A képviselı-testületi kirándulással kapcsolatban el kívánta mondani, hogy nem tudott rajta részt venni, mivel az
építıipari cége Mezıtúron az ottani Ipari Parkban folyó amerikai beruházáson dolgozik és éppen egyeztetésen
volt a kirándulás idején. Számára a 27 ember folyamatos foglalkoztatása fontosabb, mint egy kirándulás.
Dr. Dávid Imre polgármester megjegyezte, mindenki úgy dönt, és úgy csinál dolgokat, ahogyan akar, csak ne
kérje számon másokon.
A konzorciummal kapcsolatban változatlanul az a véleménye, hogy lehet kötni egy munkára is, de lehet egy erıs
gazdasági társaságot kis társaságokból összehozni.
Ez az elgondolás azért került ismét felvetésre, mert indíthatnák a 150 millió Ft nagyságrendő lakásépítést, amit
megint nem tudnak helyi cégek megnyerni, nem tudják kiadni nekik.
Kovács Attila képviselı hangsúlyozta, lehet, hogy a polgármester úrnak nincs errıl tudomása, de a helyi cégek
igen is együtt dolgoznak,, ezt bár melyik jelenlévı helyi cég vezetıje tudja igazolni. Egymást értesítik, ha olyan
munkáról van szó, ami nem az ı profiljukba tartozik. Nincs ellentét közöttük, az pedig, hogy mesterségesen
próbálják szítani, attól még nem fog megerısödni egy helyi vállalkozó se, ha ilyen elveken alapulnak a dolgok.
Nem lesz erıs cég, erıs szponzor a városban, ha a nagymunkákból kizárják ıket.
A januári képviselı-testületi ülésen, amikor elıször döntött a képviselı-testület a szennyvízcsatorna hálózat
építés közbeszerzési eljárás lefolytatásáról, fel kellett volna hívni a figyelmet arra, hogy onnantól indul az
elıminısítés, tehát az érintett képviselık ne szavazzanak. Ezt az információt csak akkor kapta meg a testület,
amikor konkrétan arról döntöttek, hogy a részvételi jelentkezık közül kik maradnak benn.
İ ebben a témában most sem fog szavazni, újra ki fog menni, és gondolja a többi érintett képviselı is hasonló
képen fog tenni. Onnantól kezdve a döntés a többi képviselın múlik.
Dr. Dávid Imre polgármester hangsúlyozta, ı nem a helyi cégek együttmőködésérıl beszélt, hanem a
pályázatról. Más dolog az, hogy valaki együttmőködni tud és más az, hogy pályázni tud bizonyos dologra. Az
igazi gond itt az, hogy 150 millió Ft-ot senki nem tud lerakni, megelılegezni a lakásépítés beruházásra.
Megítélése szerint az a minimum, hogy az itt lévı helyi cégek együttmőködjenek, amivel ı maximálisan
egyetért, meg vannak az információi az ilyen jellegő próbálkozásokról.
További napirend elıtti bejelentés nem volt, a Polgármester javaslatot tett az ülés napirendjére az alábbiak
szerint.
Elsı napirendi pontként javasolta a Szennyvízcsatorna hálózat II-III. ütem építésére kiírt közbeszerzési eljárás
ajánlattételi és elbírálási határidejének módosítása tárgyú elıterjesztést, majd 14. napirendként a Liget-fürdı
pályázata, 15. napirendként Javaslat „Békés Megyéért” Kitüntetésre és 16. napirendként Díszpolgári Cím és
„Gyomaendrıdért” Kitüntetı Emlékplakett adományozásának elıkészítése tárgyú elıterjesztéseket megvitatni,
mely anyagok az ülés megkezdése elıtt kerültek kiosztásra.
A képviselı-testület a napirendre tett javaslattal egyhangú 19 igen szavazattal egyetértett és az ülés napirendjét
az alábbiak szerint határozata meg.
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Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
109/2001. (V.31.) 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.

Szennyvízcsatorna hálózat II-III. ütem építésére kiírt közbeszerzési eljárás ajánlattételi és
elbírálási határidejének módosítása
A Városi Zene-és Mővészeti Iskola igazgatói állására beérkezett pályázat elbírálása
Kérelem a 2.sz. Általános Iskola és Óvoda elnevezésének megváltoztatására
Városi Gondozási Központ pályázata szociális válságkezelı programok támogatására
Városi Családsegítı Központ pályázata közmunka programra
BMTT Területi Kiegyenlítı Keret pályázat benyújtása
Kistérségi regionális szennyvízelvezetési program elfogadása és pályázat benyújtása
„Hármas-Körös” Kistérségi Területfejlesztési Társulás alapító okiratának módosítása
Református Egyház Presbitériuma kérelme
Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetségének kérelme
Német Dezsı és Farkasinszki Imre földterület megvásárlására vonatkozó kérelme
Gellai Miklós önkormányzati tulajdonú földrészlet megvásárlására vonatkozó kérelme
Uhrin Attila kérelme földhaszonbérleti szerzıdés meghosszabbítására
Liget-Fürdı pályázata
Javaslat „Békés Megyéért” kitüntetésre
Díszpolgári Cím és „Gyomaendrıdért” Kitüntetı Emlékplakett adományozásának
elıkészítése
Bejelentése

Határidı: azonnal
Az elsı napirendi pont megtárgyalása elıtt a lejárt határidejő határozatokról készült jelentés megvitatására kérte
fel a képviselıket.
Az egyes határozatok végrehajtására tett jelentést az alábbiakkal kívánta kiegészíteni.
A 35/2001. (II.22.)Kt. sz. a Fı u. 5. Sz. alatti volt kisegítı iskolaépület bérbeadása pályázat útján tárgyú
határozathoz kapcsolódóan elmondta, az Endrıdi Közösségi Ház felújítására az ez évi költségvetésben 12 millió
Ft-ot különítettek el. Az épület teljes körő felújításának bekerülési költsége – külsı homlokzat, ablakcserék stb –
megközelíti a 25 millió Ft-ot. Az utóbbi években a város középületei folyamatosan szépültek, felújításra
kerültek, viszont elgondolkodtató, hogy ha a közösségi házat ekkora összegért felújítják, és mellette kialakítanak
egy új civilszervezetek házát, úgy akarva, akaratlanul de csökkentik a közösségi házban lévı rendezvények
számát. Mindezek ellenére az épület felújítása tovább nem halasztható.
A 37/2001.(II.22.)KT. sz. Buszpályaudvar átalakítására, felújítására vonatkozó tervek kidolgozása tárgyú
jelentést annyiban kívánta pontosítani, hogy a tervek elkészültek a felújítási munkákat szeptember 1-el szeretnék
elkezdeni és szeptember végére befejezni.
A 62/2001.(III.29.)KT. sz. Szennyvízcsatorna hálózat építésére kiírt részvételi felhívásra érkezett ajánlatok
tárgyú elıterjesztés önálló napirendi pontként szerepel a mai ülésen.
A 80/2001.(III.29.) és a 84/2001.(IV.26.) KT. sz. Öregszılı vízellátásának bıvítésére pályázat benyújtása tárgyú
határozattal kapcsolatban megjegyezte, hogy a pályázat nem került kedvezı elbírálásban, valószínőleg a magas
pályázati összeg miatt.
További kiegészíteni valója a jelentéssel kapcsolatban nem volt, kérte a képviselıket, amennyiben egyetértenek a
leírtakkal, illetve az általa elmondottakkal, úgy hozzák meg döntésüket.
A képviselı-testület egyhangú 18 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
110/2001. (V.31.) KT. sz. határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete a 35/2001.(II.22.), 36/2001.(II.22.), 37/2001.(II.22.),
53/2001.(III.29.), 60/2001.(III.29.), 62/2001.(III.29.), 63/2001.(III.29.), 64/2001.(III.29.),
65/2001.(III.29.), 66/2001.(III.29.), 67/2001.(III.29.), 68/2001.(III.29.), 77/2001.(III.29.),
78/2001.(III.29.), 79/2001.(III.29.), 80/2001.(III.29.), 84/2001.(IV.26.), 93/2001.(IV.26.),
94/2001.(IV.26.), 98/2001.(IV.26.), 99/2001.(IV.26.), 262/2000.(X.26.), 268/2000.(IX.23.) KT.
sz. határozatok végrehajtásáról készült jelentést elfogadta.
Határidı: azonnal
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1. napirendi pont
Szennyvízcsatorna hálózat II-III. ütem építésére kiírt közbeszerzési eljárás ajánlattételi és elbírálási
határidejének módosítása
Dr. Dávid Imre polgármester köszöntötte a napirend tárgyalásánál szakértıként jelenlévı Dr. Técsy Gyula és
Lukovics Béla urakat az eljárás lefolytatásával megbízott Duplex Kft. képviselıit.
Ezt követıen hivatkozva a képviselı-testület 105/2001.(V.23.)KT. sz. határozatában foglaltakra, mely szerint a
képviselı-testület a Békés Megyei Vízmővek Igazgatóságának tagjává delegálta, az Ötv. 14. § /2/ bekezdése
alapján személyes érintettsége miatt kérte a döntéshozatalból történı kizárását.
Egyben felkérte Gellai Imre alpolgármestert, a napirendi pont vitájának lefolytatására.
Dr. Csorba Csaba jegyzı a polgármester úr bejelentésére elmondta, a Békés Megyei Vízmővek Vállalat
Igazgatóságában 2001. július 1. napjáig az önkormányzat képviseletét Dr. Valach Béla képviselı úr látja el, aki
személyes érintettsége miatt a részvételi felhívásra érkezett ajánlatok értékelésekor bejelentette személye
érintettségét, így a döntéshozatalban már nem vett részt.
Az igaz, hogy a Polgármester úr igazgatósági tagsága július 1-ét követıen kezdıdik, de mivel a közbeszerzési
eljárás egy lényegesen hosszabb folyamat, és az összeférhetetlenség fennállását az egész folyamat eljárása során
kell vizsgálni, így ennek megfelelıen vele szemben is fennáll az összeférhetetlenség, ezért a döntéshozatali
eljárásból ki kellene zárni.
Azon képviselık, akiknek személyes érintettsége állt fenn a Közbeszerzési Döntıbizottság által az eljárás
további szakaszából kizárt gazdasági társaságokban, ık az eljárásban tovább nem vesznek részt.
Ha a Közbeszerzési Döntıbizottság döntése jogerıs lenne, mondhatnák azt, hogy nem áll fenn ezen
képviselıkkel szemben az összeférhetetlenség, mert egyszer már ezek a cégek kizárásra kerültek, de mivel nem
tudható, hogy a bizottság döntése ellen lesz e jogorvoslati kifogás, és a további eljárás folytatásában az eljárási
határidı meghosszabbítása jelentıs szereppel bírhat, ezért javasolta azon képviselıknek, akik a korábbiakban
összeférhetetlenséget jelentettek be, hogy ebbıl a döntéshozatalból maradjanak ki, és a Képviselı-testület velük
szemben az összeférhetetlenséget állapítsa meg.
Dr. Valach Béla bizottsági elnök véleménye szerint elıször is tisztázni kellene, hogy honnantól kezdve is indul
a közbeszerzési eljárás, hiszen már onnantól kezdve is érintett az adott képviselı, amikor az önkormányzat
költségvetésének elfogadásról dönt. Az önkormányzati törvény ellentmond a közbeszerzési törvénynek, vagy
legalább is nem harmonikus, vagy az alkalmazása, vagy a végrehajtása.
Dr. Csorba Csaba jegyzı a képviselı úr véleményére reagálva elmondta, azt hogy honnan indul a közbeszerzési
eljárás lehet vizsgálni, hiszen valóban nem mindegy, hogy a költségvetés tárgyalása során egy adott beruházásra
mekkora összeg az, amit a képviselı-testület a rendeletben elkülönít.
Az is igaz, hogy a részvételi felhívás elfogadásáig és azt követıen is az eljárás teljesen nyilvános. Jelen esetben
azon cégek képviselıi, akik egyben önkormányzati képviselık is nem voltak abban a pozícióban, hogy a
közbeszerzési eljárást – a részvételi felhívást befolyásolni tudták volna, hiszen erre meg volt egy szakértıi
bizottság, aki az anyagot elkészítette, amelyet aztán a Képviselı-testület elfogadott. Ebbıl az elıkészítı
eljárásból az érintett képviselı az elıkészítı munkacsoport ülésén összeférhetetlenség miatt kizárásra került.
A Közbeszerzési Döntıbizottság a közbeszerzési eljárás kezdési idıpontját attól az idıponttól tekinti, amikor a
részvételi felhívásról a képviselı-testület döntött függetlenül attól, hogy az elıkészítést ki végezte, ki készítette.
A képviselı úr által említett két törvény összeférhetetlenségi részében valóban vannak feszültségek, hiszen az
Ötv. összeférhetetlenségi része azt mondja, hogy a képviselınek kötelessége bejelenteni, ha személyével
szemben összeférhetetlenségi tényezı merül fel. Ezt követıen a képviselı-testület eldönti, hogy ezt a bejelentést
tudomásul veszi e, és a további döntéshozatalból kizárja e a képviselıt. A képviselı-testület dönthet úgy, hogy az
egész eljárásból kizárja, másrészt pedig a döntéshozatalból zárja ki a képviselıt.
A Kbt. összeférhetetlenségre vonatkozó része, amikor is az ajánlattevınek kell vizsgálni ezt az
összeférhetetlenségi kérdést. Jelen esetben az ajánlattevı az önkormányzat, aki nem volt abban a pozícióban,
hogy egyáltalán tudhassa ki az, aki ezen az eljáráson részt kíván venni, hiszen az, hogy a helyi alvállalkozók a
késıbbiek folyamán milyen tárgyalásokat folytatnak, vagy folytatnak e egyáltalán, a késıbbi eljárás során vált
világossá.
Az biztos, hogy jelen esetben ez a döntıbizottsági határozat arra hívja fel nem csak az önkormányzat, hanem az
ajánlattevık és az ajánlati felhívást elfogadók figyelmét, hogy amikor a lehetısége felmerül annak, hogy a
közbeszerzési eljárásban ajánlattevıként részt vesz, úgy attól kezdve be kell jelenteni az összeférhetetlenségét, és
ki kell zárni. Itt azonban a közbeszerzési törvény nem ad mérlegelési lehetıséget a képviselı-testületnek, mint az
önkormányzati törvény, hanem azt mondja, hogy nem vehet részt az eljárásban.
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Figyelemmel a jegyzı úr által elmondottakra, valamint az Ötv. 14. § (2) bekezdésében foglaltakra Dr. Valach
Béla, Kovács Attila, ifj. Dógi János, Knapcsek Béla és Tótka Sándor képviselık személyes érintettségük miatt
kérték a döntéshozatalból történı kizárásukat.
Dr. Dávid Imre polgármester felhívta a képviselı-testület figyelmét, hogy a képviselık kizárásához minısített
többségő szavazatra van szükség.
A képviselı-testület 12 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
111/2001. (V.31.) KT. sz. határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete az Ötv. 14. § /2/ bekezdésében foglaltak alapján Dr.
Dávid Imre polgármestert, valamint Dr. Valach Béla, Knapcsek Béla, Kovács Attila, Tótka
Sándor és ifj. Dógi János képviselıket kizárja a „Szennyvízcsatorna hálózat II-III. ütem
építésére kiírt közbeszerzési eljárás ajánlattételi és elbírálási határidejének módosítása” tárgyú
elıterjesztés döntéshozatalából.
Határidı: azonnal
Ezt követıen Dr. Dávid Imre polgármester átadta az ülés vezetését Gellai Imre alpolgármesternek.
Kovács Attila, Tótka Sándor, Knapcsek Béla és ifj Dógi János képviselık távoztak az ülésterembıl, míg Dr.
Dávid Imre polgármester és Dr. Valach Béla képviselı a közönség soraiban foglalt helyet.
A jelenlévı képviselık száma 13 fı.
Lukovics Béla Duplex Kft. ügyvezetıje úgy ítélte meg, hogy ezt a napirendet nem nyilvános ülésen kellene a
képviselı-testületnek tárgyalni, hiszen a közbeszerzési eljárással kapcsolatos dokumentumok tartalma nem
tartozik a széles nyilvánosságra, csak azokra, akik az ezzel kapcsolatos döntéseket meghozzák.
Véleménye szerint zárt ülést kellene elrendelni azon képviselık részvételével, akikkel szemben nem áll fenn az
összeférhetetlenség, és a döntéshozatalban közvetlenül érintettek.
Dr. Csorba Csaba jegyzı nem értett egyet a véleménnyel, ugyanis az Ötv. tételesen felsorolja, hogy melyek
azok az esetek, amikor zárt ülést kell tartania a Képviselı-testületnek, illetve melyek azok, amelyek során zárt
ülést tarthat. Ezek között szerepelhet egy olyan megnevezés, hogy gazdasági érdekeit sérti az önkormányzatnak.
A közbeszerzési eljárás éppen a miatt nyílt eljárás, hogy az azzal kapcsolatos valamennyi momentum és döntés a
nyilvánosság elıtt zajlik és történik. Az ott elhangzott adatok és vélemények bár ki számára megismerhetıek
legyenek. A jegyzıkönyv vezetésének módja is másként történik a zárt, illetve a nyilvános ülés esetében,
ugyanakkor a jegyzıkönyvbe történı betekintés módja is eltérı.
Jelen elıterjesztésben semmi másról nincs szó, mint egy eljárási határidı meghosszabbításáról, illetve
pontosításáról a Közbeszerzési Döntıbizottság határozatára figyelemmel.
Természetesen az ajánlatok elfogadása során elméletileg felmerülhet olyan gazdasági érdek, ami az
önkormányzatot zárt ülés tartására ösztönzi, de jelen esetben az adott döntésnél nem merül fel olyan dolog, ami a
zárt ülés tartását indokolná.
Gellai Imre alpolgármester megerısítve a jegyzı úr által elmondottakat hangsúlyozta, a határozati javaslat csak
határidı módosítást tartalmaz, és errıl kell a képviselı-testületnek dönteni, egyebekben az ajánlati felhívás
változatlan.
Lukovics Béla ügyvezetı kérdésként vetette fel, hogy a képviselı-testület meg kívánja e ismerni azokat az
alternatívákat, amelyek a Közbeszerzési Döntıbizottság határozata kapcsán felmerülnek.
Hangya Lajosné a Humánpolitikai Bizottság elnöke a napirend vitájának tovább folytatása elıtt kezdeményezte,
hogy az alpolgármester úr rendeljen el néhány perc szünetet, hogy a döntésben érdekelt képviselık átolvashassák
az anyagot, tekintve, hogy azt az ülés megkezdése elıtt kapták kézhez.
Dr. Csorba Csaba jegyzı jogosnak ítélte a képviselı asszony kezdeményezését, mivel a döntıbizottság
határozata kedden érkezett faxon, így csak ezt követıen tudták egyeztetni, hogy melyek azok az alternatívák,
amelyeket a képviselı-testület elé lehet terjeszteni.
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Alapvetıen két lehetısége volt az elıkészítı munkacsoportnak, vagy egy késıbbi idıpontra hív össze egy
rendkívüli ülést, vagy pedig bizottsági véleményeztetés nélkül a mai ülésre beterjeszti, annak érdekében, hogy
meghozzák azokat a döntéseket, amelyek az eljárás tovább folytatásához szükségesek.
Gellai Imre alpolgármester 10 perc szünetet rendelt el.
A szünet elteltével Gellai Imre alpolgármester megadta a szót Lukovics Béla ügyvezetı úrnak.
Lukovics Béla ügyvezetı elmondta, a közbeszerzési döntıbizottság határozatával kapcsolatban a képviselıtestület feladata, hogy az abban foglaltakat értékelje, annak eleget tegyen, és ennek megfelelıen folytassa tovább
a közbeszerzési eljárást.
A döntıbizottság a határozatában azon képviselı-testületei döntésbıl, amely arról szól, hogy a beérkezett 12
részvételi jelentkezésbıl 6-ot nyilvánított érvényesnek, és alkalmasnak és 6-ot nyilvánított ajánlattételre
alkalmasnak, három céget érintıen – Békés Megyei Vízmővek Vállalat a Délépítı Rt és a Körösök Völgye
Konzorcium – a részvételi jelentkezésüket kiemelte és megállapította az érvénytelenségüket az
összeférhetetlenség kapcsán.
Tehát a képviselı-testületnek értékelni kell, hogy ebben a helyzetben mi is alakult ki. Ha figyelembe veszik azt,
hogy a hat ajánlattételre felkért cég közül a három fent említetten kívül még hármat minısített a képviselıtestület érvényesnek, alkalmasnak és kért fel ajánlattételre – Alterra Kft, Betonút Rt, és a Keviép Kft. – akkor
ezzel a három céggel folytatódhat a közbeszerzési eljárás azon idıszakkal meghosszabbítva a korábbi
határidıket, amellyel az eljárás felfüggesztésétıl ezen határidı kiadásáig eltelt idıszak jelenik meg. Ez azt
jelenti, hogy mivel az eljárás felfüggesztésére három nappal az ajánlattételi határidı elıtt került sor, így ha nem
változatnak semmit, úgy június 5. az a határidı, amikor a három bennmaradt cégnek joga és lehetısége van
letenni az ajánlatát.
Ugyanakkor a képviselı-testület dönthet úgy is, hogy idıt ad az ajánlattevıknek a racionális ajánlattétel
kidolgozására és az ajánlattételi határidıt 2001. Június 11. napjában határozza meg, az eredmény kihirdetése
2001. június 29., majd 2001. Július 9-én sor kerülhet a szerzıdés megkötésére, ha valaki újból meg nem támadja
az eljárást.
Ez az eredeti határidıkhöz képest 1 hetes eltérést jelentene. Az eljárás lebonyolításával megbízott Duplex Kft.
ezen határidık elfogadását javasolná a Tisztelt Képviselı-testületnek. Amennyiben az erre vonatkozó döntés
megszületik a testület részérıl, úgy azt ık a következı napon már eljuttatják az érintettek felé.
Ezen túlmenıen lehetıség volna arra is, hogy a jelenlegi eljárást megszüntetik, hiszen az ajánlati határidı lejárta
elıtt, az ajánlati felhívást vissza lehet vonni. Amennyiben erre sor kerülne, úgy új eljárást kellene beindítani,
amit semmiképpen nem javasolnának. A három korábban érvényesnek és alkalmasnak minısített cégek
hordozzák azokat a reményeket, amelyek egy jó ajánlattevıvel szemben megfogalmazódtak, bízhatnak abban,
hogy jó ajánlatokat fognak benyújtani, és július 9-én a szerzıdés megkötésre kerülhet, így a munkálatok július
végével beindulhatnak. Egyéb esetben decembernél hamarabbi kezdésre nem lehetne számítani.
Összegezve az eljárást lefolytatók szakmai javaslata az, hogy elfogadva a Közbeszerzések Tanácsa
Közbeszerzési Döntıbizottság határozatában leírtakat, folytassák a megkezdett közbeszerzési eljárást módosítva
az ajánlattételi és bírálati határidıket, egyéb tekintetben pedig minden dokumentumot hagyjanak változatlanul.
Természetesen az önkormányzatnak meg van a fellebbezési joga, a döntıbizottság határozatának felülvizsgálatát
15 napon belül kérheti a Fıvárosi Bíróságtól, mely kezdeményezésrıl a képviselı-testületnek kell dönteni.
Dr. Csorba Csaba jegyzı a döntés meghozatala elıtt fontosnak tartotta, hogy néhány szót szóljon az eddigi
közbeszerzési eljárásról.
Mint emlékezetes a részvételi felhívás során a testület részérıl megfogalmazódtak bizonyos célkitőzések,
amelyeket érvényesíteni kíván az eljárás késıbbi folyamán. Nevezetesen azt, hogy a helyi munkanélküliséget a
beruházás során lehetıség szerint meg kell próbálni csökkenteni, és alkalmat kell találni a helyieknek, hogy
keresı tevékenység formájában abban részt vehessenek.
Az, hogy ez a célkitőzés a mostani határidı hosszabbítással és a döntıbizottság döntésével sérül e, arra azt lehet
mondani, hogy meg lehet találni azokat a jogi lehetıségeket, a közbeszerzési eljárás lezárását követıen,
amelynek eredményeként ezek a helyi munkanélküliek ebben a beruházásban részt vehetnek. Természetesen
ehhez az szükséges, hogy ez az eljárás zökkenımentesen lefolytatódjon, ezért is javasolták a szakértık ennek a
határozati javaslatnak az elfogadását.
Ugyanakkor felmerülhet a kérdés, hogy nem lett volna egyszerőbb kizárni a Békés Megyei Vízmővek Vállalatot
közvetlenül az eljárás megindításakor. Ezzel kapcsolatban, ha megvizsgálják a szakértık által le tett anyagot,
abból egyértelmővé válik, hogy a vízmő vállalat nem pályázhatott volna az eljárás során. Azt azonban le kell
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szögezni, hogy mind addig, míg mind elméleti, mind gyakorlati lehetısége meg volt annak, hogy a vállalat, mint
a megye egyik legnagyobb vállalata ebben a beruházásban részt vehessen, azt a képviselı-testületnek meg kellet
adni. Ugyanis nem mindegy, hogy a képviselı-testület mondja ki az összeférhetetlenséget, vagy pedig egy erre
hivatott teljesen független szervezet. A döntıbizottság határozatának elméleti okfejtése a vállalat jogászainak
kompetenciája, viszont ami a gyakorlati oldalát illeti, tudni kell azt, hogy a megyében eddig végzett ilyen jellegő
beruházásokban a vízmővek vállalat részt vett, ha mást nem alvállalkozóként. Az, hogy miért éppen ennél az
eljárásnál került sor az összeférhetetlenség megállapítására, ilyen jellegő jogorvoslati kifogásokat e tekintetben a
közbeszerzési döntıbizottság hivatalból eljárást nem folytatott le. Tehát az elıkészítés során nyugodtan lehetet
mondani, hogy meg volt az a gyakorlati tapasztalat, hogy a vízmő vállalat az ilyen jellegő beruházásban részt
vegyen.
Az más kérdés, és a tulajdonosi felelısséget a döntıbizottság mindenképpen felveti, hogy jelen esetben a vízmő
vállalat átalakítása tovább nem húzható, hiszen ez azt jelenti, hogy az összes többi megyei
szennyvízberuházásokkal kapcsolatban, ha a döntıbizottság határozata a bírósági úton is meg állja a helyét, a
vállat kizárásra kerül. Ez azért lényeges, mert ezt követıen elválik az üzemeltetıi és a beruházói szerepkör, és
nem titkolt célja volt a tulajdonos önkormányzatoknak, hogy a beruházások során megszerzett haszon
valamilyen módon érvényesüljön a víz-és csatornadíjakban.
Gellai Imre alpolgármester megköszönte a hozzászólásokat, majd ismertette a határozati javaslatban szereplı
határidı módosításokat.
Kérte a képviselıket, mondják el véleményeiket a javaslattal kapcsolatban.
Hangya Lajosné a Humánpolitikai Bizottság elnöke véleménye szerint ne az idıhúzásra törekedjenek, hiszen a
lakosság már várja a beruházás indítását. Javasolta a képviselıknek, hogy a határozati javaslatban szereplı
határidıket fogadják el.
Jenei Bálint az Ügyrendi és Jogi Bizottság elnöke egyetértett a képviselı asszony javaslatával. A beruházás
elırehaladásának érdekében fogadják el a javasolt határidıket.
További hozzászólás, vélemény nem volt a Képviselı-testület 13 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
112/2001. (V.31.) KT. sz. határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete a szennyvízcsatorna II-III üteme tárgyában folyamatban
lévı közbeszerzési eljárás határidıit az alábbiak szerint módosítja:
1. Ajánlattételi határidı: 2001. június 11. 10. óra
2. Eredmény kihirdetése: 2001. június 29. 10 óra
3. Szerzıdéskötés: 2001. július 09. 10 óra
Egyebekben az ajánlati felhívás változatlan.
A Képviselı-testület utasítja az eljárás lebonyolítóját, hogy a Kbt. elıírásainak megfelelıen a
szükséges intézkedéseket tegye meg.
Határidı: azonnal, ill. értelem szerint
Felelıs: Dr. Dávid Imre polgármester, Lukovics Béla ügyvezetı
Gellai Imre alpolgármester visszaadta az ülés vezetését Dr. Dávid Imre polgármesternek.
/ Kovács Attila, Tótka Sándor Knapcsek Béla képviselık visszaérkeztek, Dr. Dávid Imre polgármester és Dr.
Valach Béla képviselı elfoglalták helyüket. ifj. Dógi János képviselı távozott az ülésrıl, a jelenlévı képviselık
száma 18 fı./
2. napirendi pont
A Városi Zene-és Mővészeti Iskola igazgatói állására beérkezett pályázat elbírálása
Dr. Dávid Imre polgármester felkérte Hangya Lajosnét a Humánpolitikai Bizottság elnökét az elıterjesztés
ismertetésére.
Hangya Lajosné bizottsági elnök elmondta, a képviselı-testület az elmúlt év decemberében pályázatot írt ki az
iskola igazgatói állására. A pályázat kiírására azért került sor, mert Lehoczkyné Wolf Tünde a korábban
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kinevezett igazgató lemondott és a pályázati eljárás lefolytatásáig Holubné Hunya Anikó lett megbízva az
igazgatói feladatok ellátásával.
A pályázati kiírás 2001. március 12.-én jelent meg az Oktatási Közlönyben. A pályázat benyújtására a
közlönyben történı megjelenéstıl számítva 30 nap állt rendelkezésre. A pályázat benyújtási határideje: 2001.
április 11. volt. A határidıig Holubné Hunya Anikó nyújtott be pályázatot az intézmény igazgatói állására.
A bizottság a pályázat megtárgyalása során megállapította, hogy a pályázó pályázati kiírás feltételeinek megfelel,
mind a szakmai gyakorlat, mind a szakképzettség vonatkozásában. Tartalmi szempontból a pályázatot jónak
ítélték, kiemelték, hogy a pályázó elsıdleges és legfontosabb célkitőzésként fogalmazta meg, miszerint „a XXI.
Században intézményünk legyen Gyomaendrıd város zenei és mővészeti nevelésének kiszolgálója.”
A pályázó jól látja az iskola hármas feladatát, amelybıl jelenleg a zenei oktatás magas színvonalon folyik, a
képzımővészeti oktatás is szépen beindult. A néptánc oktatás kiválásával próbálkoznak más mozgásmővészeti
ág beindításával, és bíznak abban, hogy a táncmővészeti oktatás vissza fog térni az iskola kereteibe. Erre
vonatkozóan a pályázó már folytatott tárgyalásokat egy balett oktatóval, és reméli, hogy az iskola keretein belül
minél hamarabb beindul ez az oktatás. A pályázatban nagy szerepet fordít a kapcsolattartásra, ami a mai világban
nagyon fontos, egyrészt a helyi általános iskolákkal, a fenntartó önkormányzattal és más mővészeti iskolákkal.
A bizottság nevében javasolta, hogy Holubné Hunya Anikó pályázatát fogadják el, és nevezzék ki a városi Zeneés Mővészeti Iskola igazgatójának.
Dr. Dávid Imre polgármester megköszönte a szóbeli kiegészítést, majd megkérdezte a képviselıket van e
véleményük, esetleg kérdésük a pályázó felé.
A képviselık részérıl hozzászólás, vélemény nem volt a bizottság javaslatával egyhangú 18 igen szavazattal
egyetértettek és az alábbi határozatot hozták.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
113/2001. (V.31.) KT. sz. határozata
Gyomaendrıd Város Önkormányzatának Képviselı-testülete – az 1993. évi LXXIX. tv. a
Közoktatásról 102. § (2) d./ pontjában kapott felhatalmazása alapján Holubné Hunya Anikót
megbízza a Városi Zene- és Mővészeti Iskola igazgatói feladatainak ellátásával. A megbízás öt
évre szól, 2001. július 1.-tıl 2006. augusztus 15.-ig.
A Képviselı-testület az igazgató alapilletményét az 1992. évi XXXIII. tv. valamint a 138/1992.
(X. 8.) Korm. rendeletben foglaltak alapján az alábbiak szerint állapítja meg: besorolása az F/9es fizetési fokozatban, 230 % vezetıi pótlékkal. Összegszerően 73.300 Ft + 36.600 Ft =
109.900 Ft
Határidı: a megbízási szerzıdés megkötése 2001. Június 30.
Felelıs: Dr. Dávid Imre polgármester
3. napirendi pont
Kérelme a 2.sz. Általános Iskola és Óvoda elnevezésének megváltoztatására
Hangya Lajosné bizottsági elnök szóbeli kiegészítıjében elmondta, az iskola kérelemmel fordult a fenntartóhoz,
miszerint új elnevezést szeretne választani, és a Kis Bálint Általános Iskola és Óvoda nevet szeretnék felvenni.
Az intézmény a 9/1989. (IV. 30.) MM rendelet a Mővelıdési intézmények nevérıl, elnevezésérıl és
névhasználatáról -4. § (2) bekezdésében elıírt véleményezési eljárást lefolytatta. A nevelıtestület, a szülıi
munkaközösség, a diákönkormányzat a szavazás során a három javasolt név közül – Kis Bálint, Papp Zsigmond
és Pásztor János – Kis Bálintra adta le a legtöbb szavazatot – összesen 91 szavazat-, így Kis Bálint, mint az
intézmény névadója elfogadásra került.
Kis Bálint 36 évig nevelt és oktatott céltudatosan, az akkori modern pedagógia elveit elfogadta, az életrajza és
munkássága alapján az iskola méltón viselhetné ezt az elnevezést.
Az intézmény a még élı leszármazottak hozzájárulását a névfelvételhez beszerezte.
Mindezek alapján a bizottság egyetértett az iskola javaslatával, és kérte a képviselı-testületet annak
elfogadására.

128

Dr. Dávid Imre polgármester szintén egyetértett a javasolt névváltoztatással, felkérte a képviselıket a döntés
meghozatalára.
A képviselı-testület támogatva a javaslatot egyhangú 18 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
114/2001. (V.31.) KT. sz. határozata
I.
Gyomaendrıd Város Önkormányzatának Képviselı-testülete az 1993. évi LXXIX. törvény a
Közoktatásról 102. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazása alapján a 2.számú Általános
Iskola és Óvoda nevét 2001. augusztus 1.-el
KIS BÁLINT ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA
névre változtatja.
A Képviselı-testület utasítja az intézmény igazgatóját, hogy a névváltozással kapcsolatos
feladatokat hajtsa végre a 2001/2002-es tanév megkezdéséig.
Határidı: 2001. Augusztus 24.
Felelıs: Fülöp Istvánné igazgató
II.
Gyomaendrıd Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a 2.sz. Általános Iskola és Óvoda
a 288/1999. (X. 28.) KT. számú határozattal és a további módosításokkal egybeszerkesztett
alapító okiratát a névváltozás miatt 2001. augusztus 1.-vel módosítja.
Az alapító okirat 2./ pontjában a költségvetési szerv neve:
KIS BÁLINT ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA
névre módosítja.
A Képviselı-testület utasítja a Jegyzıt, hogy az alapító okirattal kapcsolatos jelentési
kötelezettségnek tegyen eleget.
Határidı: azonnal
/ Dr. Valach Béla képviselı távozott az ülésrıl, a jelenlévı képviselık száma 17 fı. /
4. napirendi pont
Városi Gondozási Központ pályázata szociális válságkezelı programok támogatására
Dr. Dávid Imre polgármester elmondta, mint emlékezetes a Képviselı-testülete a márciusi ülésen határozatot
hozott arról, miszerint pályázatot nyújt be a Szociális és Családügyi Minisztériumhoz személyes gondoskodást
nyújtó szociális ellátórendszer fejlesztésére, melynek célja a Városi Gondozási Központ jelenlegi konyhájának
bıvítése.
A saját erı között került feltüntetésre a Szociális válságkezelı programnál nyerhetı 3 000 e Ft. Ezt a
támogatási lehetıséget a Szociális és Családügyi Minisztérium Jóléti Programok Fıosztály 2001. májusában
meghirdetett pályázati lehetısége biztosítja, amelyet a hátrányos helyzető települések számára, az ott élı
lakosság szociális ellátásának javítása érdekében tett közzé. Önkormányzatunk élni kíván a lehetıséggel és
pályázni kíván a gondozási központ konyhájának bıvítésére.
Kérte a képviselıket, hogy támogassák a pályázat benyújtását.
A képviselı-testület egyhangú 17 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
115/2001. (V.31.) KT. sz. határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete pályázatot nyújt be a Szociális és Családügyi
Minisztérium Jóléti Programok Fıosztályához 2001. évi szociális válságkezelı programok
támogatása érdekében. A pályázat során kapott támogatásból a Városi Gondozási Központ
konyháját kívánjuk bıvíteni.
A költségek alakulása:
Saját erı:

17 000 e Ft
( 85%)
Ebbıl: 1 000 e Ft (saját anyag)
1 000 e Ft ( intézményi forrás)
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Támogatási igény:
Az összes beruházás:

2 000 e Ft (TEKI )
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)
10 000 e Ft (SZCSM személyes gondoskodást nyújtó szoc.
ellátórendszer)
3 000 e Ft
( 15%)
20 000 e Ft
(100%)

Határidı: 2001. Június 20.
Felelıs: Dr. Dávid Imre polgármester
5. napirendi pont
Városi Családsegítı Központ pályázata közmunka programra
Dr. Dávid Imre polgármester kérte a képviselı-testület tagjait, amennyiben egyetértenek a pályázat
benyújtásával az elıterjesztésben leírtak alapján, úgy hozzák meg döntésüket.
A képviselı-testület egyhangú 17 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
116/2001. (V.31.) KT. sz. határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete támogatja a Városi Családsegítı Központ azon
elképzelését, miszerint csatlakozni kíván a Dél-Alföldi Regionális Fejlesztési Tanács
közmunka programjához és pályázatot kíván benyújtani a Szociális és Családügyi
Minisztérium által meghirdetésre került támogatására 1 fı regisztrált munkanélküli
foglalkoztatása érdekében.
Továbbá jóváhagyja a Városi Családsegítı Központban megvalósuló közmunka program
tervezett saját erıs rész éves ütemezését és kötelezettséget vállal arra - amennyiben a pályázat
pozitív elbírálásban részesül -, hogy a közmunkaprogram megvalósításához hiányzó 101 e Ft
saját erıt a Gyomaendrıd Város Önkormányzata 2002. évi költségvetési rendeletében
elıirányzatként szerepelteti, azzal a feltétellel, hogy a pályázat megvalósításához szükséges
további 50 e Ft-ot 2001. évben az intézmény kigazdálkodja.
Határidı: azonnal
6. napirendi pont
Békés Megyei Területfejlesztési Tanács Kiegyenlítı Keret pályázat benyújtása
Dr. Dávid Imre polgármester elmondta, város szennyvízcsatorna hálózatának fejlesztéséhez szükséges források
megteremtéséhez a saját források csökkentésére további pályázat benyújtása szükséges.
A BMTT Terület Kiegyenlítı Keret (TEKI) pályázati felhívása alapján a szennyvízcsatorna hálózat építéséhez
lehetıség van további pénzügyi támogatás megszerzésére. A TEKI alapból a beruházás teljes költségének 13.74
%-át igényeljük. A kért támogatási összeg 219.420 eFt, a támogatás megítélése esetén a saját forrás 20 %, mely
összegszerően 319.390 e Ft. A kért támogatási összeg, valamint a költségvetési rendeletben biztosításra kerülı
saját forrás évenkénti megoszlását az elıterjesztés részletesen mutatja.
Megkérdezte a képviselıket van e kérdésük, véleményük a napirenddel kapcsolatban.
Hozzászólás, vélemény nem volt a pályázat benyújtásával 16 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett egyetértettek
és az alábbi határozatot hozták.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
117/2001. (V.31.) KT. sz. határozata
Gyomaendrıd város Képviselı-testülete egyetért azzal, hogy a szennyvízcsatorna hálózat II. –
III. ütem építési munkáinak megvalósításához szükséges forrás megteremtéséhez az
Önkormányzat a BMTT Területi Kiegyenlítı Keret pályázatot nyújtson be.
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Az igényelt TEKI támogatás mértéke 13.74 %, összege 219.420 eFt ütemezése:
2001. évben
2002. évben
2003. évben
Összesen:

65.952 eFt.
65.952 eFt.
87.516 eFt.
219.420 eFt.

A Képviselı-testület saját forrásként 319.390 eFt-ot az éves költségvetési rendeletében biztosít
az alábbi ütemezés szerint:
2001. évben
2002. évben
2003. évben

96.000 eFt
96.000 eFt
127.390 eFt

Összesen:

319.390 eFt.

A Képviselı-testület felhatalmazza a polgármestert a pályázati kiírásnak megfelelı adatlapok
és nyilatkozatok aláírására, és a TEKI pályázat határidıben történı benyújtására.
Határidı: értelem szerint
Felelıs: Dr. Dávid Imre polgármester
7. napirendi pont
Kistérségi regionális szennyvízelvezetési program elfogadása és pályázat benyújtása
Dr. Dávid Imre polgármester tájékoztatásként elmondta, A „Hármas-Körös” Kistérségi Területfejlesztési
Társulás tagjai közös fejlesztésként kívánják megvalósítani a kistérségi regionális szennyvízelvezetési
programot. A program öt települést érint: Gyomaendrıd, Hunya, Kardos, Örménykút és Csárdaszállás. A
társulás legutóbbi ülésén döntött arról, hogy az érintett öt település pályázatot nyújt be a településeken keletkezı
szennyvíz összegyőjtésének és elvezetésének, valamint a városi szennyvíztisztító telep bıvítésének céljából.
Elsı körben a tervezési díjak értékére kerülne pályázat benyújtásra a megyei vízmővek vállalathoz, aki az
elıkészítı feladatok finanszírozásához 50 %-ban tud hozzájárulni, valamint 50 %-os támogatottságot lehet
remélni a Területfejlesztési Tanácstól.
A tervezési díj összköltsége 8.200 e Ft, melynek települések közötti nettó megosztása az elıterjesztésben leírtak
szerint alakul.
Kérte a képviselıket, amennyiben egyetértenek a pályázat ilyen formában történı benyújtásával, úgy hozzák
meg döntésüket.
Kovács Attila képviselı kérdésként vetette fel, hogy ennél a napirendi pontnál felmerül e az összeférhetetlenség,
mivel ı cégvezetıként közmőépítéssel foglalkozik.
Dr. Csorba Csaba jegyzı a kérdésre válaszolva elmondta, jelen esetben nem minısül elıkészítésnek a
határozathozatal, az összeférhetetlenség nem állapítható meg, így a képviselı úr szavazhat.
A képviselı-testület vita nélkül, egyhangú 17 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
118/2001. (V.31.) KT. sz. határozata
1.

Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete a kistérségi regionális szennyvízelvezetési
program elıterjesztését megvitatta és azt jóváhagyja.
Határidı: azonnal

2.

Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete elfogadja, hogy az öt település Gyomaendrıd,
Hunya, Kardos, Örménykút és Csárdaszállás – közös szennyvízelvezetési és
szennyvíztisztítási programot indít el Gyomaendrıd Város Önkormányzat gesztorságával.
Felhatalmazza Gyomaendrıd Város Polgármesterét a szükséges intézkedések megtételére.
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Határidı: azonnal
3.

Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete elfogadja a BÉKÉS Mérnök Kft-nek a kistérségi
regionális szennyvízelvezetési program elıkészítı munkáira adott ajánlatát, egyben
vállalja az elıkészítı munkák nettó költségeit az alábbi megosztás szerint:
Gyomaendrıd város
2 848 e Ft
Hunya község
2 030 e Ft
Kardos község
1 160 e Ft
Örménykút község
790 e Ft
Csárdaszállás község
1 372 e Ft

Összesen:
8 200 e Ft
azzal, hogy az ez évi tervezési munkák költségeit a gesztor önkormányzat megelılegezi.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete felhatalmazza Dr. Dávid Imrét, Gyomaendrıd Város
Polgármesterét a BÉKÉS Mérnök Kft-vel megkötendı szerzıdés aláírására, valamint arra,
hogy az elıkészítı munkák költségeinek csökkentése érdekében a szükséges pályázatokat
készíttesse el és terjessze be utólagos jóváhagyásra.
A forrásokra az alábbiak szerint pályázunk:
Békés Megyei Vízmővek Vállalat:
50%
Békés Megyei Területfejlesztési Tanács: 50%
Határidı: értelem szerint
Felelıs: Dr. Dávid Imre polgármester
8. napirendi pont
Függetlenített belsı ellenır alkalmazása a társulási együttmőködés keretében
Dr. Dávid Imre polgármester felkérte Dr. Csorba Csaba jegyzıt tegyen szóbeli kiegészítést a napirendi ponttal
kapcsolatban.
Dr. Csorba Csaba jegyzı elmondta, több alkalommal is foglalkozott már a testület azzal, hogy a településen
belül hogyan kellene megoldani a belsı ellenırzéssel kapcsolatos feladatokat. Ennek szükségességét az Állami
Számvevıszék is felvetette az ellenırzései során.
A Hármas-Körös Kistérségi Területfejlesztési társulás legutóbbi ülésén az a döntés született, miszerint közös
erıvel kellene megoldani ennek a feladatnak az ellátását. Ennek kapcsán városunk tekintetében erısödne a
térségi szerepkör, az összekötı kapocs tovább erısödne, és a belsı ellenır munkaideje teljes egészében ki lenne
használva.
A feladat ellátásának több módja is lehetséges, a szakirodalomban leírtak alapján illetve a társulás döntése
alapján alkalmazotti jogviszony keretében lenne célszerő a belsı ellenır kiválasztása, alkalmazása.
A függetlenített belsı ellenır alkalmazása eltérı költségekkel jár, ha alkalmazottal (közalkalmazotti tv. szerint),
illetve megbízási jogviszony keretében külsı szakértıvel történik a feladat ellátása. Az elıterjesztésben szereplı
költségek csupán tájékoztató jellegőek, összehasonlítás bemutatása céljából kerültek feltüntetésre.
Amennyiben a képviselı-testület úgy dönt, hogy a feladat ellátását társulási együttmőködés keretében hajtja
végre, úgy szükséges a társulási együttmőködési megállapodást valamint az alapító okiratot módosítani.
A megállapodás módosítására azért is szükséges, mert a regionális hulladéklerakó megvalósítása és az ezzel
kapcsolatos hatáskör átruházása megszőnik, mivel más formában történik a feladat ellátása.
A belsı ellenıri állás betöltésére pályázat kerül kiírásra, melyek elbírálásról a társulás fog dönteni. A lényeges
munkáltatói jogokat a társulás gyakorolja, míg az egyéb munkáltatói kérdésekben a társulás elnöke –
Gyomaendrıd Város polgármestere gyakorolja a munkáltatói jogokat.
A belsı ellenıri rendszer kialakítása 2002. Január 1-tıl lenne célszerő, ugyanis a pályázati eljárás lefolytatása
ennyi idıt venne igénybe.
Dr. Dávid Imre polgármester az anyag mellékleteire hívta fel a képviselık figyelmét. A társulási megállapodás
valamint az alapító okirat az ott feltüntetettek szerint kerülne módosításra.
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Kérte a képviselıket, amennyiben egyetértenek a belsı ellenır társulási megállapodás keretében történı
alkalmazásával, úgy hozzák meg határozatukat.
A képviselı-testület vita nélkül, egyhangú 17 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
119/2001. (V.31.) KT. sz. határozata
1. Gyomaendrıd Város Önkormányzata egyetért azzal, hogy az önkormányzat és
intézményeinek, továbbá a „Hármas-Körös” Kistérségi Területfejlesztési Társulás
belsı ellenırzési feladatainak ellátása a Területfejlesztési Társulásnál 2002. január 1tıl függetlenített belsı ellenır alkalmazásával történjen.
2. A függetlenített belsı ellenır alkalmazásával kapcsolatos tényleges költségeket a
szolgáltatást igénybevevı önkormányzatok félévente térítik meg a gesztor
önkormányzatnak, aki a költségeket megelılegezi.
3. A függetlenített belsı ellenır alkalmazása során a lényeges munkáltatói jogokat a
Társulási Tanács gyakorolja, így a kinevezés, fegyelmi eljárás lefolytatása, jogviszony
rendes és rendkívüli felmondással történı megszüntetése, az egyéb munkáltatói
jogokat a Társulási Tanács elnöke gyakorolja.
4. A belsı ellenır székhelye: Gyomaendrıd Város Polgármesteri Hivatala.
5. Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete a Társulási Tanács, az alapító okirat és a
társulási megállapodás módosítását az elıterjesztés mellékletében szereplı tervezetek
szerint elfogadja.
A Képviselı-testület utasítja a polgármestert, hogy döntésérıl a társulást, és a
költségviselés pontos módjáról a Képviselı-testületet tájékoztassa.
Határidı: Belsı ellenıri rendszer kialakítása: 2002. január 01.
Alapító okirat módosítása: 2001. június 15.
Felelıs: Dr. Dávid Imre polgármester
9. napirendi pont
Református Egyház Presbitériuma kérelme
Dr. Dávid Imre polgármester átadta a szót Babos László úrnak a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnökének.
Babos László bizottsági elnök elmondta, Református Egyház Presbitériuma kéréssel fordul az
önkormányzathoz, hogy a lehetıségekhez mérten nyújtson anyagi segítséget a Református Templom
felújításához.
Az Egyház Közösség a Református Templom felújítását 2000. év ıszén kezdte meg, mintegy 16,5 millió forint
összegben. A mőemlék épület folyamatosan haladó felújításával már látható, hogy mennyire összhangban van a
fıtéren eddig felújított épületekkel.
A bizottság a kérelem megvitatása során – figyelemmel a bizottság elnökökbıl álló munkacsoport javaslatára is
– 300.000 Ft önkormányzati támogatás megítélését javasolta a 2001. Évi költségvetés terhére.
Dr. Kovács Béla képviselı emlékezete szerint annak idején, amikor a Fı úton lévı volt Ipari iskolaépület
átadásra került a református egyháznak, az egyháznak 10 millió Ft tartozása volt az önkormányzat felé. Ennek
már lassan 10 éve.
Amellett, hogy egyetért a bizottság által javasolt támogatási összeg megítélésével, kérdése, hogy a jövıben van e
remény arra, hogy ezt a 10 millió Ft-ot a város visszakapja az egyháztól.
Dr. Dávid Imre polgármester a képviselı kérdésére elmondta, éppen az elmúlt héten született megállapodás
ebben a kérdésben az önkormányzat és az egyház között. Az egyezség szerint 2002 és 2004 között az egyház
visszafizeti a 10 millió Ft-ot, illetve további 1 millió Ft-ot ad kamat címén.
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Hozzászólás, kérdés a képviselık részérıl nem volt, a bizottság javaslatát 17 igen szavazattal támogatta és az
alábbi határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
120/2001. (V.31.) KT. sz. határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı –testülete a Református Templom felújításához 300.000 Ft
támogatást biztosít a város 2001. évi költségvetésébıl.
Határidı: 2001. június 30.
Felelıs: Dr. Dávid Imre polgármester
10. napirendi pont
Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetsége kérelme
Dr. Dávid Imre polgármester elmondta, a Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetsége a korábbi
levelezésekre hivatkozva a gyomai zsidó temetı gondnoki házának megépítése céljából az önkormányzat által
felajánlott 500.000 Ft-ot elfogadta. A hitközség a gondnoki ház megépítéséhez 3 millió Ft-al járul hozzá,
ugyankkor együttmőködési megállapodást kíván kötni az önkormányzattal a gyomai és endrıdi temetık
gondozása tárgyában.
A megállapodás értelmében a temetı fenntartó kötelezettsége lenne a gyomai és endrıdi temetık gondozása, a
síremlékek megközelítésének biztosítása, a 10 cm-nél nagyobb fák kivágásának egyeztetése. A temetı
tulajdonos pedig vállalná, hogy a gondozáshoz biztosít 1 db új motoros főkaszát, 1db használt gépet és 12.500,Ft/hó összeget gondozási díj címén, melyet negyedévenként utalna az önkormányzat felé.
Az önkormányzat által felajánlott 500.000 Ft a belvízkárok helyreállításár a Katasztrófa Védelmi Igazgatóságtól
kapott pénzösszegbıl kerülne biztosításra.
Az elképzelés megvalósulásával megoldódna a temetı biztonságos ırzése, és a karbantartása hosszú távon
biztosított lenne.
Kérte a képviselıket, támogassák az együttmőködési szerzıdés megkötését.
A képviselı-testület a javaslatot egyhangú 17 igen szavazattal támogatta és az alábbi határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
121/2001. (V.31.) KT. sz. határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı – testülete a gyomai zsidó temetı gondnoki házának
megépítéséhez 500.000 Ft összeget biztosít a 2001. évi költségvetés terhére.
Gyomaendrıd Város Képviselı – testülete a gyomai és endrıdi zsidó temetık gondozására a
Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetsége által készített együttmőködési szerzıdést
elfogadja.
Gyomaendrıd Város Képviselı – testülete utasítja a polgármestert az együttmőködési
szerzıdés aláírására.
Határidı: 2001. június 30.
Felelıs: Dr. Dávid Imre polgármester
11. napirendi pont
Német Dezsı és Farkasinszki Imre földterület megvásárlására vonatkozó kérelme
Dr. Dávid Imre polgármester a testület figyelemébe ajánlotta az ülés megkezdése elıtt kiosztásra került
pótanyagot, amelyben Farkasinszki Imre az igényelt földterület vásárlásról lemond családi okok miatt,
ugyanakkor Német Nikola írásban nyilatkozik, hogy ı igényt tartana erre a földterületre 400 Ft/m2-es áron.
A kérelmezık által megvásárolni kívánt földterület az Újkert sorra néz, melybıl a telek megosztási vázrajza
szerint három külön- külön 928-960 m2 nagyságú telekrész értékesíthetı. A harmadik telekrész megvásárlására
is folytak egyezkedések, úgy tőnik, hogy a vevınek komoly a szándéka.
A kérelmek megvitatása során a véleményezı bizottságok, egyetértve a bizottság elnökökbıl álló munkacsoport
javaslatával 400 Ft/m2 áron javasolják a telekrészek értékesítését.

134

Kérte a képviselıket, amennyiben a javaslattal egyetértenek, úgy hozzák meg döntésüket.
A képviselı-testület egyhangú 17 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
122/2001. (V.31.) KT. sz. határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı – testülete hozzájárul a 3542/57 hrsz-ú 5755 m2 nagyságú
beépítetlen terület mővelési ágú ingatlanra vonatkozó „ Általános rendezési terv és
szabályozás „ módosításához.
Gyomaendrıd Város Képviselı – testülete az önkormányzat tulajdonát képezı 3542/57 hrsz-ú
5755 m2 nagyságú beépítetlen terület mővelési ágú ingatlanból kettı darab egyenként 928 m2
nagyságú megosztás útján keletkezı telekrészt értékesít bruttó 400 Ft/m2 áron Németh Dezsı
Gyomaendrıd, Ifjúsági ltp. 13/5., és Német Nikola Gyomaendrıd, Ifjúsági ltp. 13/5. szám alatti
lakosoknak.
A telek megosztásának, illetve az „ Általános rendezési terv és szabályozás „ módosításának
költségei a vevıket terheli.
Határidı: 2001. Június 30
Felelıs: Dr. Dávid Imre polgármester
12. napirendi pont
Gellai Miklós kérelme önkormányzati tulajdonú földrészlet megvásárlására
Babos László a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke elmondta, nevezett kérelemmel fordult az
önkormányzat felé, miszerint értékesítsék részére a 5755 m2 területő, erdı mővelési ágú 4,03 AK értékő
önkormányzati tulajdonban lévı földrészletet 40.000 Ft értékben.
Az ingatlan természetben a Nagylapos irányába vezetı 46-os fıútvonal mellet található. A földrészletet a
Rákóczi Méhész szakcsoport bérli, a szerzıdés lejárata 2009. szeptember 30. A szakcsoport a bérleti
szerzıdésben leírtak szerint 39 m2 hasznos területő ideiglenes viaszolvasztó, méztároló építményt helyezett el a
földterületen. A bérlıvel kötött haszonbérleti szerzıdésben nem került kikötésre elıvásárlási jog a fölterületre
vonatkozóan, ebbıl következıen a földterület bérleti joggal terhelten értékesíthetı.
Az ingatlan értékesítése összegszerőségében a többször módosított Gyomaendrıdi Önkormányzat vagyonáról és
vagyontárgyak feletti rendelkezési jog szabályairól szóló 24/1995.(X.24.) számú rendelet alapján a polgármester
hatáskörébe tartozik, mivel azonban a törzsvagyon részét képezi, és helyi döntés alapján forgalomképtelen, ezért
szükséges a T. Képviselı - testület hozzájárulása.
A bizottság figyelemmel a bizottság elnökökbıl álló munkacsoport javaslatára is javasolja a földterület
értékesítését bérleti joggal terhelten a vevı által ismert és megtekintett állapotban 80.000 Ft összegben.
Kérdés, vélemény a témával kapcsolatban nem volt, a képviselı-testület egyhangú 17 igen szavazattal az alábbi
határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
123/2001. (V.31.) KT. sz. határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı – testülete az önkormányzat tulajdonát képezı 02380/2 hrsz-ú
5755 m2 nagyságú, erdı mővelési ágú, 4,03 AK értékő ingatlant a vevı által ismert és
megtekintett állapotban 80.000,- Ft összegben bérleti joggal terhelten értékesíti Gellai Miklós
Gyomaendrıd, Fı u. 29. szám alatti lakosnak.
Gyomaendrıd Város Képviselı – testülete utasítja a jegyzıt a Gyomaendrıdi Önkormányzat
vagyonáról és vagyontárgyak feletti rendelkezési jog szabályairól szóló 24/1995.(X.24.) számú
rendelet módosítására.
Gyomaendrıd Város Képviselı – testülete a kiértesítéstıl számított 8 napig tarja
szerzıdéskötési ajánlatát.
Határidı: 2001. Június 30
Felelıs: Dr. Dávid Imre polgármester, Dr. Csorba Csaba jegyzı
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13. napirendi pont
Uhrin Attila kérelme földhaszonbérleti szerzıdés meghosszabbítására
Babos László bizottsági elnök elmondta, Uhrin Attila Gyomaendrıd, Wesselényi u. 7. szám alatti lakos azzal a
kéréssel fordult a T. Képviselı-testület felé, hogy a Gyomaendrıd Város Önkormányzatával 1998. év március
hónap 13. napján kötött földhaszonbérleti szerzıdés (amely 2000. év november hónap 30. napján lejárt ) tárgyát
képezı termıföldeket újabb öt évre adja bérbe részére.
A kérelem megvitatása során a bizottság úgy foglalt állást, miszerint javasolja a termıföldek bérbeadását újabb
öt évre azzal a változással, hogy a korábbi 25 kg/ AK érték helyett 21 kg/AK –ban határozzák meg a bérleti díj
mértékét.
A bérleti díjak az utóbbi idıben kötött haszonbérleti szerzıdésekben egységesen 21 kg /Ak értékben kerültek
meghatározásra, ezért javasolja a bizottság ezen termıföldek bérleti díját is ehhez igazítani.
A bizottság nevében kérte a határozati javaslatban foglaltak elfogadását.
A képviselı-testület egyhangú 17 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
124/2001. (V.31.) KT. sz. határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete az Önkormányzat tulajdonában lévı 01198/21 és
01198/43 hrsz-ú termıföldeket földhaszonbérletbe adja 2005. év november hónap 1. napjáig
Uhrin Attila Gyomaendrıd, Wesselényi u. 7. szám alatti lakosnak. A haszonbér összege
mindösszesen a tárgy évre a föld kataszteri tiszta jövedelmének minden aranykoronája után 21 kg
egységes búza a mindenkori július havi tızsdenapokon augusztusi szállításra létrejött ügyletek
elszámoló árainak átlagán számított értéke.
Határidı: 2001. Június 30.
Felelıs: Dr. Dávid Imre polgármester
14. napirendi pont
Liget –fürdı pályázata
Dr. Dávid Imre polgármester szóbeli tájékoztatójában elmondta, az Önkormányzat pályázni kíván a Liget Fürdı
fejlesztéséhez szükséges megvalósíthatósági tanulmány és mőszaki tender tervek elkészítése érdekében.
A beruházás összköltsége 15 millió Ft, a támogatási igény 5 millió Ft és a pályázathoz szükséges saját erı 10
millió Ft.
Az önkormányzat a fürdı fejlesztésére 25 millió Ft-ot különített el az idei évi költségvetésben. Ebbıl az
összegbıl 10 millió Ft a pályázat saját ereje, míg a fennmaradó rész a fürdı rekonstrukcióját és fedett uszoda
létesítését célzó egyéb pályázatok önerejét képezi.
Kérte a képviselıket amennyiben egyetértenek a pályázat ilyen tartalmú benyújtásával, úgy hozzák meg
határozatukat.
A képviselı-testület vita nélkül, 17 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
125/2001. (V.31.) KT. sz. határozata
I.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete pályázatot nyújt be a Gazdasági Minisztérium
Széchenyi Terv Turizmusfejlesztési Programja keretében meghirdetésre került turisztikai
beruházási projekteket megalapozó megvalósíthatósági tanulmányok, fejlesztési és kiviteli
tervek támogatására a Liget Fürdı fejlesztéséhez szükséges megvalósíthatósági tanulmány és
mőszaki tender tervek elkészítése érdekében.
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A költségek alakulása:
Saját erı
10 453 900 Ft (68%) /az önkorm. a 2001. évi költségvetésében (4/2001.
(II.27.) KT számú rendelet 5. számú melléklet 13. cím) biztosít 25 000 e Ft
összeget/
Támogatási igény 5 000 000 Ft (32%)
Teljes beruházás: 15 453 900 Ft (100%)
Határidı:

azonnal

II.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete a város 2001. évi költségvetési rendeletében
elfogadott, a Liget Fürdı fejlesztésére tartalékba helyezett 25.000 E Ft-ot az alábbiak szerint
nevesíti:
• a Gazdasági Minisztérium által, a Széchenyi Terv Turizmusfejlesztési Programja
keretében meghirdetett a Liget Fürdı fejlesztéséhez szükséges megvalósíthatósági
tanulmány és mőszaki tender tervek elkészítésére benyújtott pályázat saját ereje: 10.454 E
Ft,
• a fedett fürdı rekonstrukcióját és fedett uszoda létesítését szolgáló egyéb pályázatok
önereje: 14.546 E Ft.
Határidı: azonnal
15. napirendi pont
Javaslat „Békés Megyéért” kitüntetésre
Dr. Dávid Imre polgármester felkérte Megyeri László aljegyzı urat néhány szóban ismertesse az elıterjesztés
lényegét.
Megyeri László aljegyzı elmondta, a Békés megyei önkormányzat által alapított Békés Megyéért kitüntetı
címre minden évben lehetısége van az önkormányzatoknak javaslatot tenni. Május 31-e a határidı, amíg a helyi
önkormányzatok javaslatot tehetnek a megyei önkormányzat felé.
Önkormányzatunk részérıl, a korábbi évektıl eltérıen nem magánszemély, hanem egy jogi személy, a Gyomai
Kner Nyomda Rt. kollektívája kerül javaslatként benyújtásra, az indokolásban leírtaknak megfelelıen.
Bizonyára nem szükséges méltatni a Kner Nyomda érdemeit, hiszen az itt készült munkák, a tevékenység nem
csak a megyében ismert, hanem országos, sıt európai hírő.
A maga részérıl javasolta a képviselı-testületnek a határozati javaslatban foglaltak elfogadását.
Dr. Dávid Imre polgármester megköszönte a szóbeli kiegészítést, majd felkérte a képviselıket a döntés
meghozatalára.
A képviselı-testület vita nélkül, egyhangú 17 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
126/2001. (V.31.) KT. sz. határozata
Gyomaendrıd Város Önkormányzatának Képviselı-testülete, a nagy elıdökhöz méltó,
világszínvonalú, magas mővészi igényő és gazdaságilag is eredményes könyvnyomtatás
területén végzett munkájuk elismeréseként javasolja a Gyomai Kner Nyomda Rt. kollektíváját
a “BÉKÉS MEGYÉÉRT” kitüntetı díj adományozására.
Határidı: azonnal
16. napirendi pont
Díszpolgári cím és „Gyomaendrıdért” kitüntetı emlékplakett adományozásának elıkészítése
Megyeri László aljegyzı, az elıterjesztés készítıje szóbeli kiegészítésként elmondta, mint emlékezetes a
képviselı-testület április havi ülésén döntött a helyi Díszpolgári cím valamint a Gyomaendrıdért kitüntetı
emlékplakett adományozásáról szóló rendelet módosításáról.
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A rendelet 5. § (1) bekezdésének szabályai értelmében a díszpolgári cím és az emlékplakett adományozására az
Önkormányzat tagjai (képviselık), bizottságai, a város politikai, társadalmi szervezetei, továbbá a polgárok
egyéb közösségei tehetnek javaslatot.
Célszerő és indokolt, hogy a kitüntetések adományozása döntıen széleskörő társadalmi kezdeményezésen
alapuljon, ezért az adományozás társadalmi megalapozottsága érdekében szükséges a városban mőködı politikai,
társadalmi és civil szervezetek véleményének beszerzése, megismerése.
A beérkezett javaslatokat az e célra létrehozandó elıkészítı bizottság terjeszti be, mely tagjainak javasolta
Hangya Lajosnét az elıkészítı bizottság elnökének, tagjainak pedig Jenei Bálint, Dr. Valach Béla, Babos László
képviselıket megválasztani.
2001. a Magyar Millenniumi ünnepségsorozat záró éve, egyben az új évezred nyitánya. Ez alkalomból
indítványozta, hogy a Képviselı-testület a fent említett rendeletben foglaltak szerint, széleskörő társadalmi
kezdeményezése alapján ez évben Díszpolgári címet és „Gyomaendrıdért” kitüntetı emlékplakettet
adományozzon a határozati javaslatban foglalt eljárási rend szerint.
Jenei Bálint bizottsági elnök érdekességként vetette fel, hogy az ide évben lesz húsz éve, hogy a két
településrész egyesült. A javaslattétel és az értékelés során erre az évfordulóra is érdemes lenne odafigyelni.
Egyéb hozzászólás, vélemény a képviselık részérıl nem volt, a polgármester szavazásra bocsátotta a határozati
javaslatot.
A képviselı-testület 17 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
127/2001. (V.31.) KT. sz. határozata
Gyomaendrıd Város Önkormányzatának Képviselı-testülete 2001-ben a Magyar Millenniumi
évfordulós ünnepségek záró és az új évezred nyitó évében Díszpolgári címet és
„Gyomaendrıdért kitüntetı emlékplakettet kíván adományozni azon jogi és természetes
személyeknek, akik a város fejlesztése érdekében politikai, gazdasági tevékenységükkel
huzamosabb ideje kiemelkedı eredményt értek el, továbbá a település társadalmi életében,
mővészeti, kulturális, oktatási, egészségügyi és sportfejlesztési tevékenységében; természeti
értékei és haladó hagyományai ápolásában és gazdagításában szereztek kimagasló szakmai és
hivatásbeli érdemeket.
1.

A helyi kitüntetés adományozására a 12/1991. (X. 30.) KT rendelet 5. § (1) bekezdésének
szabályai értelmében kizárólag az Önkormányzat tagjai (képviselık), bizottságai, a város
politikai, társadalmi szervezetei, továbbá a polgárok egyéb közösségei tehetnek javaslatot.

2.

A javaslatokat írásban, Gyomaendrıd Város Önkormányzata Képviselı-testületének
címezve 2001. augusztus 31-ig lehet benyújtani. A kezdeményezésnek a kitüntetésre
javasolt személy megnevezésén túl rövid, tömör indokolást is kell tartalmaznia.

3.

A kitüntetési javaslatok döntésre elıkészítésére az alábbi ideiglenes bizottságot választja
meg:
Elnök:
Tagok:

Hangya Lajosné
Babos László
Jenei Bálint
Dr. Valach Béla

Határidı: 2001. augusztus 31., 2001. december 31.
Felelıs: Hangya Lajosné az ideiglenes bizottság elnöke
A bejelentések között Dr. Csorba Csaba jegyzı a Körös Volán Autóbuszközlekedési Rt. által küldött tájékoztatót
ajánlotta a képviselık figyelmébe, melyben a város belterületén a helyközi járatok útvonalán és megállóin
bekövetkezı változásokat tüntették fel tájékoztató jelleggel.
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Dr. Kovács Béla képviselı, mint a Kner Imre Gimnázium igazgatója hozzászólásában tájékoztatni kívánta a
Tisztelt Képviselı-testületet a gimnázium és általában a középiskolai felvételi helyzetérıl.
Mind bizonyára hallottak róla az új felvételi rendszer, melynek Gyırben van a központja az idén is rosszul
mőködött. Téves adatokat szolgáltatott, kaotikus állapotokat teremtett. Ezért az Oktatási miniszter új rendeletben
szabályozta a tanév rendjét, a pótfelvételi eljárások idıpontjait.
Ennek kapcsán a gimnáziumba jelentkezett tanulókat többszörösen ki kellett értesíteni. A postaköltség 100 e Ftos nagyságrendő.
Az anomáliák miatt minden képzési formánál, melyet indítani szándékoznak - még annál is, ahol egy osztály
helyett két osztálynyi gyerek jelentkezett – pótfelvételit hirdettek. Errıl az elıírásoknak megfelelıen értesítették
Dr. Csorba Csaba jegyzı urat és Dr. Biri István megyei fıjegyzıt. Elvileg a felvételi eljárást szeptember 1-ig
elhúzhatnák, de ez a bizonytalanság nem jó a gyerekeknek, nem jó az általános iskolának, és a gimnáziumnak se
jó ugyanis tantárgyfelosztást kell készíteni, tervezni kell a következı tanévet.
Mindezek alapján kéréssel fordult a Tisztelt Képviselı-testület felé, hogy az idıbeli elcsúszások elkerülése miatt
engedélyezzék a 6 osztályos gimnáziumi osztály indítását létszámtól függetlenül. Eddig 20 fı jelentkezı van,
ugyanakkor többen úri becsületszóra ígérték, hogy ha vége lesz az iskolaévnek, akkor jelentkeznek, mivel nem
óhajtják kitenni a gyereküket az atrocitásoknak.
Mint az iskola igazgatója nem szeretné elhúzni a döntést szeptember 1-ig a fentiekben kifejtett okok miatt,
másrészt nem vállalhat garanciát mások úri becsület szavára.
Ismételten kérte a testület döntését, hogy indítsák e, vagy ne a 6 osztályos gimnáziumot ilyen feltételek mellett.
Császárné Gyuricza Éva képviselı a Gyomaendrıdiek Baráti Köre nevében tisztelettel várta a képviselıtestület tagjait Tímár Máté író mellszobrának avatására, mely a június 17-én 10 órakor kezdıdik az endrıdi
Ligetben.
Szólt még arról, hogy a szúnyoggyérítés hatásfokán javítani kellene, mivel az irtás után is ugyanannyi a szúnyog.
Az endrıdi Ligetben élık közül keresték fel azzal a problémával, hogy a Körös-part mentén – a házak elıtt –
lévı jegenyesor szeles viharos idıben veszélyes, a fák közel vannak az épületekhez, az ágai ráérnek a háztetıkre.
Kérte az illetékesek intézkedését, a fákat meg kellene gallyazni, amelyik vágásra érett, ki kellene vágni.
Dr. Dávid Imre polgármester megítélése szerint a Dr. Kovács Béla képviselı úr által felvetett 6 osztályos
képzés kérdésére kellı elıkészítés után a júniusi ülésen kellene visszatérni, és érdemi döntést hozni.
A jegenyefák állapotáról korábban készült már szakértıi vizsgálat, de akkor nem javasolták a kivágásukat. A
képviselı asszony felvetésére ezt ismételten kezdeményezni fogják, és amennyiben a szakértıi vélemény az lesz,
hogy szükséges a kivágásuk, úgy meg fogják tenni.
A szúnyoggyérítés hatásfoka valóban nem megfelelı, ezt a problémát továbbítani fogják a feladatot végzık felé.
Véháné Szedlák Ildikó képviselı asszony kérte, hogy az endrıdi Közösségi Ház elıtti padokat cseréljék ki.
Ugyanakkor célszerőnek tartaná útbaigazító, utcanév táblákat tartó oszlopok kihelyezését a város területén.
Hack Mária képviselı aziránt érdeklıdött, hogy a volt piactéren lévı Kner emlékfák elıtti táblák mikor
kerülnek felújításra. A nevek halványak, nem nagyon láthatóak.
Czibulka György képviselı pozitívan szólt a Vásártéri Ltp-en felállított Pásztor János szobor és annak
környezete kialakításáról. Kérte, hogy lehetıség szerint padokat is helyezzenek el.
Rau József osztályvezetı hangsúlyozta a Gyomaszolg Ipari Park Kft. folyamatosan végzi a padok elhelyezését
az egész város területén.
Kovács Attila képviselı felvetette, hogy az utak karbantartása, kátyúzása nehézkesen halad amióta az
önkormányzat saját cége végzi. Mi ennek az oka, és mikorra várható a kátyúzások elvégzése, példaként említette
a Hısök útját, ahol 10-15 cm mély kátyúkat kénytelenek a lakók kerülgetni.
Dezsı Zoltán alpolgármester tájékoztatta a Képviselı-testületet arról, hogy a Magyar Önkormányzatok
Szövetsége által szervezett továbbképzésen vett részt, ahol felvetette a ligeti fák állapotát, a fák pótlásának
lehetıségére kért megoldási javaslatot az ott jelenlévı szakemberektıl. A tájékoztatás szerint a Széchenyi Terv
keretén belül ez megoldható, a Földmővelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztériummal kell a kapcsolatot
felvenni.
További tájékoztatásként elmondta, április 12-én megalakult a „Vállalkozók Gyomaendrıdért” civil szervezet.
Bízik benne, hogy minél többen csatlakoznak a szervezethez.
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Dr. Kovács Béla képviselı ismételten kérte, döntsön a képviselı-testület a 6 osztályos képzés létszámának
kérdésében.
Dr. Dávid Imre polgármester hangsúlyozta, azt azért látni kell, hogy ha az eddig engedélyezett 26 fı létszámtól
kevesebbel engedélyezik a 6 osztályos képzés indítását annak költségvetési kihatása is lesz az állami normatívát
illetıen.
Jenei Bálint bizottsági elnök véleménye szerint ezt a kérdést nem szabad csak az anyagi oldalról megközelíteni,
át kell gondolni, milyen következménye lenne annak, ha a képzés nem tudná elindítani az iskola azért, mert
esetleg a fenntartó nem járult hozzá a kevesebb létszámhoz, vagy a határidın túl döntött a kérdésrıl. Ettıl sokkal
nagyobb rizikót is felvállalt már a testület, mint, hogy 26 vagy esetleg ettıl néhány fıvel kevesebb lesz az induló
létszám. A maga részérıl javasolta, hogy a mai ülésen döntsenek ebben a kérdésben.
A képzési forma még is csak növeli a gimnázium jellegét, vonzóbbá teszi, színvonalát, eredményeit növeli.
Dr. Dávid Imre polgármester lezárva a témát, figyelemmel az elhangzott véleményekre az alábbi határozati
javaslatot terjesztette a képviselı-testület elé:
A képviselı-testület a 260/2000.(X.26.) KT. sz. határozatának elsı bekezdését módosítja és a Kner Imre
Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégiumban a 2001/2002-as tanévben induló hatosztályos (7. évfolyam)
osztálylétszámát már 20 fı feletti létszámmal is engedélyezi indítani.
A képviselı-testület a javaslattal 14 igen szavazattal, 3 tartózkodás mellett egyetértett és az alábbi határozatot
hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
128/2001. (V.31.) KT. sz. határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete a 260/2000.8X.26.)KT. sz. határozat elsı
bekezdését módosítja és a Kner Imre Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégiumban a
2001/2002-as tanévben induló hatosztályos (7. évfolyam) osztálylétszámát már 20 fı
feletti létszámmal is engedélyezi indítani.
Határidı: 2001. augusztus 29.
Felelıs: Dr. Kovács Béla igazgató
További bejelentés, képviselıi interpelláció nem volt a polgármester megköszönte a képviselık jelenlétét,
hozzászólásaikat, majd az ülést bezárta.

K. m. f.

Dr. Dávid Imre
polgármester

Dr. Csorba Csaba
jegyzı

Czibulka György
hitelesítı

Kovács Attila
hitelesítı
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