Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
Gyomaendrıd
11/2001.
JEGYZİKÖNYV
Készült Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete 2001. június 28-i ülésérıl a Polgármesteri Hivatal
Dísztermében.
Jelen vannak:

Dr. Dávid Imre polgármester, Gellai Imre és Dezsı Zoltán alpolgármesterek
Babos László, Bátori Gyula, Czibulka György, Császárné Gyuricza Éva, Ifj. Dógi János, Garai
János, Hack Mária, Hangya Lajosné, Jakus Imre, Jenei Bálint, Knapcsek Béla, Kovács Attila,
Dr. Kovács Béla, Tótka Sándor, Dr. Valach Béla és Vass Ignác képviselık
Dr. Csorba Csaba jegyzı, Megyeri László aljegyzı
Tímárné Binges Irén, Tóth Lajosné, Havelda Jánosné, Rau József osztályvezetık, Lévai Éva
osztályvezetı helyettes, Kóris Györgyné oktatási fıelıadó
Tárgyalási joggal Lukovics Béla ügyvezetı igazgató a Duplex Kft. képviseletében és Dr. Varga
Imre ügyvéd úr Gyomaendrıd Város Önkormányzatának jogtanácsosa
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, képviselıit, az intézmények vezetıit, a helyi és a megyei sajtó képviselıit és valamennyi
megjelent érdeklıdı állampolgárt.
Megállapította, hogy az ülés határozatképes, a 20 fıs tagságból jelen volt 19 fı képviselı. Véháné Szedlák Ildikó
képviselı asszony elızetesen jelezte kését az ülésrıl.
Jegyzıkönyv hitelesítıknek kijelölte Vass Ignác és Jakus Imre képviselı urakat.
Ezt követıen szólt az elmúlt ülés óta eltelt idıszak fontosabb eseményeirıl:
A helyi általános iskolákban megtartásra kerültek a tanévzáró ünnepségek, a középiskolákban az érettségi
vizsgák probléma nélkül lezajlottak
Június 1-én a Kecskeprogram részeként átadásra került az erre szolgáló épület. Pozitív ez abban a vonatkozásban
is, hogy az átadáson részt vettek az Országos Cigány Kisebbségi Önkormányzat vezetıi, akik láthatták az itteni
cigányság élethelyzetének javítása érdekében eddig folytatott munkát, a tenni akarást, tájékozódhattak a jövıbeni
elképzelésekrıl.
Június 2-3-án került sor a Békés Megyei Millenniumi Sportnap megrendezésére. Tartalmas programokon
vehettek részt az érdeklıdök, csak sajnos az idıjárás nem mindig kedvezett a rendezvénynek.
Június 15-én a Hármas-Körös Kistérségi Területfejlesztési Társulás polgármesterei, jegyzıi egy szakmai
kiránduláson vettek részt Mohácson, ahol egy állati hulladékégetı üzemet tekintettek meg.
Hosszú távon térségünknek is el kell gondolkodni egy ilyen üzem építésén a környezet megóvása, annak
tisztasága érdekében. 80-90 millió Ft összegbıl megvalósítható egy ilyen beruházás.
Június 17-én ünnepélyes keretek között került átadásra Tímár Máté író mellszobra az endrıdi Ligetben. Az
ünnepségen részt vett Túri Kovács Béla miniszter úr, Várhegyi Attila államtitkár úr és Domokos László a
megyei közgyőlés elnöke.
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Június 25-én ünnepélyes keretek között átadásra került az új tiszaugi közúti híd. Az ünnepségen részt vett
Fónagy János közlekedési miniszter valamint a környezı települések polgármesterei, országgyőlési képviselık.
Az új híd felépülte megyénk ezen belül is településünk megközelíthetıségét segíti, ugyanakkor jelentıs a
Budapest felé történı közlekedés szempontjából is.
Egy hetes zenei tábort szervezett a Városi Zene-és Mővészeti Iskola. Szép rendezvényekkel, - hangverseny,
térzene- programokkal, hasznosan telt el.
Ugyan ezen az idıpontban volt a Karate Európa Bajnokság a Városi Sportcsarnokban, amelyen tíz államból
érkezett, mintegy 300 versenyzı vett részt. A versenyre ellátogatott a világ második legnagyobb hét danos karate
mesetere is.
Megkezdıdött az endrıdi mővelıdési központ valamint a zeneiskola épületének felújítása.
Az önkormányzati tulajdonú utak aszfaltozása, az új utak építése lassan a befejezéséhez közeledik.
Befejezésként tájékoztatta a jelenlévıket, hogy a képviselı-testület soron következı ülése várhatóan július 31-én
kedden kerül megtartásra.
Megkérdezte a Képviselı-testület tagjait, van e az elhangzottakkal kapcsolatban észrevételük, esetleg van e
közérdekő bejelenteni valójuk.
Császárné Gyuricza Éva képviselı asszony a helyi autóbusz közlekedéssel kapcsolatban szeretett volna néhány
konkrét kérést beterjeszteni.
Legalább napjában egyszer - a helyi autóbusz járat érintse a Hısök úton lévı Szakrendelıt is. A Szabadság téri
buszmegállótól a szakrendelıig nagyon hosszú utat kell megtenni az idıs beteg embereknek.
Ezen túlmenıen jó lenne, ha a Liget-fürdıt is érintené a buszközlekedés. Bizonyára sokan igénybe vennék.
Visszatérı probléma, hogy a vasútállomáson a buszok indulása nincs összhangban a vonatok érkezésével. Pl.
délután a Bega nemzetközi gyorsvonat megérkezik 15,33 órakor a helyi autóbusz pedig elmegy 15,20 órakor, ezt
követıen pedig kb. 1 órát kell a következı autóbuszra várni.
A közelmúltban történt vasúti menetrendváltozás indokolná az újbóli egyeztetést.
Az endrıdi településrészen pedig a Blaha Mővelıdési Ház és a volt Jóbarát vendéglı között szintén nagy a
távolság, ezért indokolt lenne a Katolikus templom, vagy a Takarékszövetkezet körül egy buszmegálló létesítése.
Dr. Dávid Imre polgármester a képviselı asszony felvetésére válaszolva elmondta, a vonat-busz
összehangolását kezdeményezni fogják az illetékesek felé, míg az endrıdi Takarékszövetkezetnél, ha a Blaha út
felújítása megkezdıdik, megpróbálják kialakítani a buszmegállót.
További napirend elıtti bejelentés nem volt, a Polgármester az ülés napirendjét az alábbiak szerint javasolta
meghatározni:
5./ napirendi pontként javasolta felvenni a Bethlen Gábor Szakképzı Iskola és Kollégium intézmény állami
fenntartású intézményként való átadása tárgyú elıterjesztést, míg 19. Napirendi pontként Pályázat a Phare
program jóléti innovációs projektjére, 20. Napirendi pontként Tájékoztató a 2001. évi út- és járdajavítási
munkálatokról, és 21. Napirendi pontként a Bejelentések tárgyú elıterjesztések megvitatására kerüljön sor.
Zárt ülés keretében kerülne megvitatásra Gubucz József igazgató béremelése tárgyú elıterjesztés.
A Képviselı-testület a napirendre tett javaslattal egyhangú, 19 igen szavazattal egyetértett és az ülés napirendjét
az alábbiak szerint határozata meg:
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
129/2001. (VI.28.) KT. sz. határozata
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Az önkormányzat 2001. évi költségvetésérıl szóló rendelet módosítása
A szennyvízberuházás II-III. ütem építésére a kivitelezı kiválasztása
Tájékoztató az intézmények finanszírozási helyzetérıl
A 2. sz. Általános Iskola és Óvoda kerettantervre épülı pedagógiai program jóváhagyása
Bethlen Gábor Szakképzı Iskola és Kollégium intézmény állami fenntartású intézményként való
átadása
Kérelem német nemzetiségi nyelvoktatásban való részvételre
Oktatási intézmények alapító okiratainak módosítása
KVB. Kft. kérelme a koncessziós jog bérbeadására az Alföldi Közlekedési Kft-nek
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9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

Gyomaendrıd belterületén áthaladó 46, 443, 4232, 4642, 46353. sz. állami közutak ingatlan nyilvántartásban való rendezése
BMTT Területi Kiegyenlítı Keret pályázat benyújtásáról szóló 117/2001. (V.31.) KT. sz. határozat
módosítása
Fı u. 5. sz. alatti volt Kisegítı Iskola épület bérbeadására beérkezett pályázat elbírálása
Közbeszerzési eljárás lefolytatásához megbízása adása
Gyomaendrıd, Csillagos u. 8. sz. alatti ingatlan értékesítése
Kovács Attila Gyomaendrıd, Hısök u. 12/1. sz. alatti lakos területvásárlásra vonatkozó kérelme
Székely Balázs és Keresztes Csaba területvásárlásra vonatkozó kérelme
Gyomaendrıd, Október 6. ltp. A/5. sz. alatti szolgálati bérlakás kiutalása
Tájékoztatás a bérleti szerzıdések meghosszabbításáról (volt „Enci” épületek)
Tájékoztatás a fiatal házasok elsı lakáshoz jutásának támogatásáról
Pályázat a Phare program jóléti innovációs projektjére
Tájékoztató a 2001. évi út- és járdajavítási munkálatokról
Bejelentések

Határidı:

azonnal

Az elsı napirendi pont megtárgyalása elıtt a lejárt határidejő határozatokról készült jelentés elfogadására kérte
fel a Képviselı-testület tagjait.
A Képviselı-testület egyhangú, 19 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
130/2001. (VI.28.) KT. sz. határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete az 57/2001. (III.29.), 59/2001. (III.29.), 92/2001. (IV.26.) és a
97/2001. (IV.26.) KT. sz. határozatokról készült jelentést elfogadta.
Határidı:

azonnal

1./ napirendi pont
Az önkormányzat 2001. évi költségvetésérıl szóló rendelet módosítása
Dr. Dávid Imre polgármester tájékoztatásul kívánta elmondani, hogy részben a már módosított dolgok, részben
pedig egyéb normatív vagy egyéb támogatásváltozás került átvezetésre a rendeleten. 162.147 E Ft-tal emelkedett
Gyomaendrıd Város Önkormányzatának költségvetése, mint módosított elıirányzat.
Mivel az elıterjesztık, illetve a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke részérıl szóbeli kiegészítés nem
hangzott el a rendelet megalkotására kérte fel a képviselıket.
A döntés elıtt felhívta a Képviselı-testület figyelmét, hogy a rendelet megalkotásához minısített többségő
szavazatra van szükség.
A Képviselı-testület egyhangú, 19 igen szavazattal megalkotta
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
13/2001. (…..) KT. sz. rendeletét
Gyomaendrıd Város Önkormányzata 2001. évi költségvetésérıl szóló
4/2001. (II.27.) KT. sz. rendelet módosításáról

2./ napirendi pont
A szennyvízberuházás II-III. ütem építésére kivitelezı kiválasztása
Dr. Dávid Imre polgármester köszöntötte a napirend tárgyalásánál tárgyalási joggal jelen lévı Lukovics Béla
urat a Duplex Kft, mint a közbeszerzési eljárás lebonyolítójának ügyvezetıjét és Dr. Varga Imre ügyvéd urat az
önkormányzat jogi képviselıjét, majd tájékoztatta az ülésen megjelenteknek, hogy az írásos anyag az ülést
megelızıen került kiosztásra, a Képviselı-testület tagjai 10 percet kaptak, hogy azt áttanulmányozhassák.
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Kérdése Dr. Csorba Csaba jegyzı úrhoz, és Dr. Varga Imre ügyvéd úrhoz, hogy kik azok a személyek, akik jelen
pillanatban a napirendi pont tárgyalásán nem vehetnek részt - akiknek összeférhetetlenségi nyilatkozatuk van, és
továbbra is alvállalkozóként részt kívánnak venni.
Dr. Csorba Csaba jegyzı felszólalásában elmondta, hogy az összeférhetetlenség vonatkozásában két kérdést
kell megvizsgálni.
Mint emlékezetes a képviselı-testület a legutóbbi ülésén döntött a Gyomaszolg Kft. Felügyelı Bizottságának
összetételérıl, személy szerint bekerült Dr. Valach Béla képviselı úr és az ı személye. Az összeférhetetlenséget
azért kell megvizsgálni, mert ha adott esetben a Gyomaszolg Kft. - bár alvállalkozói nyilatkozatot nem adott le-,
de a közbeszerzési eljárás lefolytatását követıen mégiscsak részt kíván venni a kivitelezésben, úgy a Felügyelı
Bizottság tagjai, kiegészülve Babos László bizottsági elnök úrral is, a mai döntéshozatalban nem vehetnének
részt. De mivel a Gyomaszolg Kft. írásban nyilatkozott, hogy a közbeszerzési eljárás folyamán alvállalkozóként
nem kíván részt venni a munkákban, ennek megfelelıen a két képviselı úr vonatkozásában az
összeférhetetlenség nem áll fenn. A jegyzı esetleges összeférhetetlensége az elıkészítı bizottságban vetıdött fel,
de mivel a döntéshozatalban nem vesz rész, így a fentieknek megfelelıen vele szemben sem áll fent.
Ettıl kissé bonyolultabb kérdés jelen esetben az alvállalkozói nyilatkozatok, illetve a Békés Megyei Vízmővek
Vállalat kérdésében felmerülı összeférhetetlenség vizsgálata.
Ezzel kapcsolatos álláspontjuk ,- melyet több alkalommal is egyeztettek és konzultáltak Dr. Varga Imre ügyvéd
úrral és a Duplex Kft.-vel, mint szakértıvel - a következı: jelenleg a Közbeszerzési Döntıbizottság érvényes
döntésének megfelelıen – amely ellen tudomásuk szerint jogorvoslati kérelem nem érkezett - a közbeszerzési
eljárásból a Békés Megyei Vízmővek Vállalat, a Dógos Kft.-t, a Tótkaép Kft.-t, a Thermix Kft.-t és a Dambatter
Kft.-t kizárásra került, ennek megfelelıen mivel a cégek a közbeszerzési eljárásban, illetve a
szennyvízberuházásban nem vehetnek részt, így képviselıikkel szemben az összeférhetetlenség a mai ülésen
nem áll fenn.
Ennek ellenére, ha valaki valamilyen más – nem alvállalkozói – módon az eljárásba be kíván kapcsolódni és
ilyen összeférhetetlenségrıl tudomással bír, akkor azt be kell jelentenie a Képviselı-testületnek, és az a személy
kizárásra kerül a testületi döntéshozatalból.
Fel kívánta hívni a képviselık figyelmét a szakértıi anyagra, melyet azon személyek (képviselık) is megkaptak,
akikkel szemben a korábbi eljárás során az összeférhetetlenség felmerült, vagy összeférhetetlenségi nyilatkozatot
tettek. Ez az anyag attól kezdve, hogy a szakértık elkészítették, polgármester úrnak átadták, ettıl kezdve
nyilvános, tehát bárki beletekinthet, feljegyzést készíthet róla, amennyiben jogorvoslati kifogás kerül az
anyaggal szemben, abban az esetben a Közbeszerzési Döntıbizottság eljárásába bekerül.
(Véháné Szedlák Ildikó képviselı asszony megérkezett az ülésre, így a jelenlévı képviselık száma 20 fı. )
Dr. Dávid Imre polgármester kiegészítésként kívánta elmondani, hogy a jegyzı úr által elmondottak szerint
nincs érintett a napirenddel kapcsolatban. Természetesen, ha valaki ennek ellenére úgy gondolja, hogy nem
kíván a napirend megvitatásán részt venni, az ezúton jelezheti.
Ifj. Dógi János, Kovács Attila és Knapcsek Béla képviselı urak személyes érintettségük miatt kérték kizárásukat
a döntéshozatalból.
A polgármester úr figyelemmel a képviselık kérésére, felkérte a képviselı-testületet döntsenek a képviselık
döntéshozatalból történı kizárásáról.
A szavazás elıtt felhívta a Képviselı-testület figyelmét, hogy a képviselık kizárásához minısített többségő
szavazatra van szükség.
A Képviselı-testület 17 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
131/2001. (VI.28.) KT. sz. határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete az Ötv. 14. § (2) bekezdésében foglaltak alapján Ifj. Dógi
János, Kovács Attila és Knapcsek Béla képviselıket kizárja a „Szennyvízberuházás II-III. ütem
építésére kivitelezı kiválasztása” tárgyú elıterjesztés döntéshozatalából.
Határidı:

azonnal
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/ Ifj. Dógi János, Kovács Attila és Knapcsek Béla képviselı urak távoztak az ülésterembıl. A jelenlévı képviselık
száma 17 fı./
Ezt követıen Dr. Dávid Imre polgármester felkérte Lukovics Béla urat, a Duplex Kft. ügyvezetı igazgatóját,
adjon rövid szóbeli tájékoztatót a közbeszerzési eljárásra beérkezett ajánlatok szakértıi értékelésérıl.
Lukovics Béla ügyvezetı igazgató mielıtt az írásos anyag ismertetésébe kezdett megkérdezte, hogy a napirend
tárgyalásához nem lenne-e célszerő zárt ülést elrendelni a Képviselı-testületnek. Az értékelés során ugyanis
elkerülhetetlen, hogy a pályázók által benyújtott ajánlatokból szükségszerően részletek is ismertetésre
kerüljenek, amelynek nem biztos, hogy az ajánlattevık örülnének.
Kérte a Képviselı-testület döntését az ügyben, ha úgy gondolják hogy ez üzleti titkot nem sért, úgy nyílt ülésen
vitassák meg a témát, viszont ha úgy gondolják, hogy ez üzleti titkot sértene –melyet ı személy szerint így
gondol – akkor rendeljenek el zárt ülést.
Dr. Dávid Imre polgármester figyelemmel az elhangzottakra felkérte a Képviselı-testület tagjait, hogy
amennyiben egyetértenek azzal, hogy zárt ülés keretében kerüljön megvitatásra a „Szennyvízberuházás II-III.
ütem építésére kivitelezı kiválasztása” tárgyú elıterjesztés, úgy hozzák meg határozatukat.
A döntés elıtt felhívta a képviselık figyelmét, hogy a zárt ülés elrendeléséhez minısített többségő szavazatra
van szükség.
A Képviselı-testület 11 igen szavazattal, 3 ellenszavazat és 3 tartózkodás mellett, az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
132/2001. (VI.28.) KT. sz. határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete az Ötv. 12. § (4) bekezdés b.) pontja alapján a
Szennyvízberuházás II-III. ütem építésére kivitelezı kiválasztása tárgyú elıterjesztés megtárgyalására
zárt ülést rendel el.
Határidı:

azonnal

Dr. Dávid Imre polgármester a fenti döntésnek megfelelıen megköszönte az érdeklıdık részvételét, majd a
nyilvános ülést bezárta.
Felhívta a jelenlévık figyelmét, hogy a zárt ülést követıen a nyilvános ülést a 3./ napirendi pont megvitatásával
folytatja a Képviselı-testület.

K. m. f.

Dr. Dávid Imre
polgármester

Dr. Csorba Csaba
jegyzı

Vass Ignác
hitelesítı

Jakus Imre
hitelesítı
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Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
Gyomaendrıd
13/2001.

JEGYZİKÖNYV
Készült Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete 2001. június 28-i ülésérıl a Polgármesteri Hivatal
Dísztermében.
Jelen vannak:

Dr. Dávid Imre polgármester, Gellai Imre és Dezsı Zoltán alpolgármesterek
Babos László, Bátori Gyula, Czibulka György, Császárné Gyuricza Éva, Ifj. Dógi János, Garai
János, Hack Mária, Hangya Lajosné, Jakus Imre, Jenei Bálint, Tótka Sándor, Dr. Valach Béla,
Vass Ignác és Véháné Szedlák Ildikó képviselık
Dr. Csorba Csaba jegyzı, Megyeri László aljegyzı
Tímárné Binges Irén, Tóth Lajosné, Havelda Jánosné, Rau József osztályvezetık, Lévai Éva
osztályvezetı helyettes, Kóris Györgyné oktatási fıelıadó
Önkormányzati intézmények vezetıi, a helyi és a megyei sajtó képviselıi
Jakucs Mária és Szabóné Galambos Éva jegyzıkönyvvezetık

Dr. Dávid Imre polgármester ismételten köszöntötte a Képviselı-testület jelenlévı tagjait, a jegyzı, aljegyzı
urat, a hivatal osztályvezetıit, képviselıit, az intézmények vezetıit, a helyi és a megyei sajtó képviselıit és
valamennyi megjelent érdeklıdı állampolgárt.
Megállapította, hogy az ülés határozatképes, a 20 fıs tagságból jelen volt 17 fı képviselı. Hiányzott az ülésrıl
Knapcsek Béla, Kovács Attila és Dr. Kovács Béla képviselı.
Jegyzıkönyv hitelesítıknek kijelölte Vass Ignác és Jakus Imre képviselı urakat.
Tájékoztatásul elmondta, hogy a „Szennyvízberuházás II-III. ütem építésére kivitelezı kiválasztása” tárgyú
elıterjesztés zárt ülésen történt megvitatását követıen, a már elızetesen elfogadott napirendi pontok
megvitatását folytatnák a 3./ napirendi ponttól.
3./ napirendi pont
Tájékoztató az intézmények finanszírozási helyzetérıl
Dr. Dávid Imre polgármester felkérte Babos Lászlót a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnökét, hogy tegye
meg szóbeli kiegészítését a napirendet illetıen.
Babos László bizottsági elnök elmondta, a költségvetés elfogadását követı idıszak adatai alapján ismét
szükségessé vált az intézmények finanszírozásának elemzése. Az 1. számú melléklet intézményenként
részletezve mutatja az önálló intézmények 2001. évi költségvetésének végrehajtása során a mőködéshez igénybe
vett önkormányzati támogatást. A mőködési támogatás elemzése az egyszeri jellegő kiadások korrigálásával
történt.
Városi szinten az intézmények 2001. I-V. hónapban 1.132,- E Ft-tal kevesebb támogatást vettek igénybe az
idıarányos támogatási elıirányzathoz képest. Az intézmények döntı többsége alulfinanszírozott, egyedül a Liget
Fürdınél mutatkozik túlfinanszírozás, mely a szezonális jelleg miatt indokoltnak mondható.
A támogatás alakulása intézményenként:
A 2. sz. Általános Iskolánál az alulfinanszírozás összege 4.646,- E Ft.
Az intézmény vezetıjének tájékoztatása szerint az alulfinanszírozás okai az elıterjesztésben részletesen
megtalálhatók.
A Rózsahegyi Kálmán Általános Iskolánál az alulfinanszírozás összege 527,- E Ft. Az alulfinanszírozást
elıidézte, hogy a karbantartási, fenntartási kiadások és a kötelezı biztonságtechnikai vizsgálatok díjai a nyári
hónapokban jelentkeznek.
A Kner Imre Gimnázium és a Bethlen Gábor Szakképzı Iskola mőködési támogatása közel azonos az idıarányos
elıirányzat összegével.
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A Gondozási Központ 726,- E Ft összegő alulfinanszírozását elıidézte, hogy az intézménynél a betervezett
munkaruha vásárlás június hónapban, egy tételben fog megtörténni, továbbá az OFA pályázattal kapcsolatos
mőködési kiadások idıarányos teljesítésének az áthúzódása a következı idıszakra.
A Liget Fürdı szezonális jellege miatt évek óta az év elsı felében jelentıs túlfinanszírozással tud mőködni.
2001. I-V. hónapban a túlfinanszírozás összege 5.497,- E Ft volt a mőködéssel kapcsolatban. Az intézmény
vezetése a következıkkel indokolja, illetve egészíti ki a Fürdı túlfinanszírozását:
• A tervezett 32.174,- E Ft összegő bevétel közel 70 %-a a nyári hónapokban realizálódik.
• A minimálbér hatása jelentısen érintette az intézményt, mivel az elızı évben nagyon alacsony volt a
dolgozók bére.
• A strand április 20-i nyitása a városi rendezvény miatt többletköltségeket jelent bér és dologi kiadások
tekintetében is, ugyanakkor a bevétel jelentısen elmarad az elızı év ugyanezen idıpontjától. Erre
vonatkozóan a Fürdı vezetése gazdaságossági számításokat fog végezni.
Fentieket a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság megtárgyalta, és a Képviselı-testületnek elfogadásra javasolja.
Dr. Dávid Imre polgármester hozzászólás, kérdés nem lévén, felkérte a képviselıket határozatuk
meghozatalára.
A Képviselı-testület egyhangú, 17 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
135/2001. (VI.28.) KT. sz. határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete a” Tájékoztató az intézmények finanszírozási helyzetérıl”
tárgyú elıterjesztést elfogadja.
Határidı:
Felelıs:

2001. június 28.
Dr. Dávid Imre polgármester

4./ napirendi pont
A 2. számú Általános Iskola és Óvoda kerettantervre épülı pedagógiai program jóváhagyása
Dr. Dávid Imre polgármester felkérte Hangya Lajosnét a Humánpolitikai Bizottság elnökét a napirend szóbeli
ismertetésére.
Hangya Lajosné bizottsági elnök tájékoztatásul kívánta elmondani, hogy a 2. számú Általános Iskola és Óvoda
pedagógiai programjának jóváhagyására azért van szükség, mert az Oktatási Minisztérium rendeletében
elrendelte, hogy 2001. szeptember 1-tıl kerettantervek alapján kell oktatni az l., az 5. és 9. évfolyamokon.
A kerettanterv a nevelés-oktatás tartalmi egységét, az iskolák közötti átjárhatóságot és garanciát jelent arra, hogy
a fejlesztési követelmények egymással összehangoltan és szakszerően épüljenek be a helyi tantervekbe. A 2.
számú Általános Iskola és Óvoda pedagógiai programja ilyen kerettantervre épül.
Nagymértékben tartalmazza az építıjellegő emberi kapcsolatokat, a gyermek személyiségfejlıdését meghatározó
dolognak tartja. A kerettanterv az intézményben elıtérbe helyezi a problémamegoldó gondolkodást, a
kommunikációs kultúra fejlesztését, a környezeti nevelést, az egészséges életmódra történı nevelést és a
szociokultúrális hátrányok leküzdését. Fontos eleme a pedagógiai programnak a minıségbiztosítás és az oktatásszolgáltatás, partnerközpontú mőködés. A pedagógiai programot teljes részletességében tartalmazza az anyag.
A Humánpolitikai Bizottság a szakértı által tett megállapítás figyelembe vételével javasolja a Képviselıtestületnek
a
pedagógiai
program
elfogadását.
Dr. Dávid Imre polgármester megköszönte szóbeli kiegészítést, majd felkérte a Képviselı-testület tagjait, hogy
hozzák meg határozatukat.
A Képviselı-testület egyhangú, 17 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
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Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
136/2001. (VI.28.) KT. sz. határozata
I.
Gyomaendrıd Város Önkormányzatának Képviselı-testülete az 1993. évi LXXIX. tv. A közoktatásról
102. § (2) bekezdés e) pontjában kapott felhatalmazása alapján a 2. számú Általános Iskola és Óvoda
a kerettantervek bevezetése miatt módosított pedagógiai programját jóváhagyja, azzal a feltétellel,
hogy a Közoktatási törvény 52. § (6) bekezdésében meghatározott órakeretet a pedagógiai
programban határozza meg.
Határidı:
Felelıs:

A 2001/2002-es tanév elıkészítése
Fülöp Istvánné igazgató

II.
Gyomaendrıd Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a 2. számú Általános Iskola és Óvoda a
többször módosított 288/1999. (X.28.) KT. sz. határozattal elfogadott alapító okiratát módosítja:
A 4./ pontjában a “Különleges gondozás keretében, gyógypedagógiai ellátás” feladatot a következı
szövegrésszel egészíti ki: “a más fogyatékos tanulók esetében”
Határidı:

azonnal

5./ napirendi pont
A Bethlen Gábor Szakképzı Iskola és Kollégium állami fenntartású intézményként való átadása
Dr. Dávid Imre polgármester tájékoztatásként elmondta, hogy a Földmővelésügyi és Vidékfejlesztési
Minisztérium Helyettes Államtitkára levélben értesítette az önkormányzatot arról, hogy a korábbi megkeresések
és egyeztetésekre is figyelemmel 2001. Július 1. Napjával a gyomaendrıdi Bethlen Gábor Szakképzı Iskola és
Kollégium központi fenntartásba kerülhet.
Az ügy nem elızmény nélküli, hiszen az iskola vezetése már 1999-ben kérelmet nyújtott be a minisztérium felé
az intézmény minisztériumi fennhatósága alá kerülése ügyében.
A minisztérium döntésére figyelemmel a képviselı-testületnek a mai ülésen döntenie kell arról, hogy az iskola
fenntartói jogát térítésmentesen átadja e minisztériumnak az anyag mellékletében szereplı megállapodásban
foglaltak szerint.
A megállapodás tervezet az írásos elıterjesztés mellékletét képezi, melynek a késıbbiekben még lesz egy
pénzügyi
finanszírozási
melléklete
is.
A megállapodás szerint az önkormányzat az intézmény átadásával a vagyont teljes egészében átadja, ha a képzés
az intézményben megszőnik a vagyont visszakapja az önkormányzat. A vagyon ugyanakkor itt marad a város
területén (föld, intézmény épülete, stb.). Hogy miért kerülne átadásra az intézmény, mert bízunk abban, hogy
több pénz jut az iskolának, magasabb szintő képzésre nyílik lehetıség, a körülmények és feltételek javulnak.
Országosan összesen nyolc intézményt vett át az FVM 2001. július 1-vel.
Császárné Gyuricza Éva képviselı asszony kérdése, hogy milyen értéket képvisel könyv szerint az a vagyon,
amely átadásra kerül.
Dr. Csorba Csaba jegyzı a kérdésre válaszolva elmondta, hogy a könyv szerinti értéken kb. 180-200 M Ft
értékő vagyon kerül átadásra, amely nem kerül átértékelésre, viszont tételesen felsorolásra kerül.
(Kovács Attila és Knapcsek Béla képviselık megérkeztek, a jelenlévı képviselık száma 19 fı.)
Hangya Lajosné bizottsági elnök aziránt érdeklıdött, hogy a megyei fenntartású középfokú oktatási
intézményeket az önkormányzatnak esetlegesen felajánlják e visszavételre, ha valamilyen probléma van, vagy
pedig teljesen megszőnik az intézmény?
Dr. Csorba Csaba jegyzı az érdeklıdésre elmondta, a megyei önkormányzat kötelezı feladat-és hatáskörébe
tartozik a középiskolák fenntartása, míg a helyi önkormányzatnak nem. Az FVM-nek sem kötelezı oktatási
intézményt fenntartani, nem úgy, mint a megyei önkormányzatnak, hiszen a megye területére készül a pedagógia
program. Az FVM-nek ez egy kiemelt programja, de a minisztérium feladat- és hatásköre között nem szerepel az
a tétel, ami a megyei önkormányzatnál szerepel. Természetesen a megyei önkormányzat is csak a térségnek
szükséges intézményt tarthatja fent.
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Dr. Dávid Imre polgármester tájékoztatása szerint tavaly konkrét eset volt Battonya, ahol nem szüntették meg
az intézményt, hanem felajánlották a battonyai önkormányzatnak, mely visszavette azt.
Czibulka György képviselı kérdése, ha a minisztérium értékesíteni akarja az intézmény átadásával átkerült
vagyont, kell-e az önkormányzat hozzájárulása?
Dr. Dávid Imre polgármester válaszában elmondta, hogy nem a minisztériumé lesz a vagyon, hanem a
kincstárhoz kerül át. A megállapodásban megtalálható, hogy amennyiben megszőnik az intézményben történı
hasznosítás, akkor köteles a vagyont visszaadni. Ha pl. azt mondják, hogy megszüntetik a tangazdaságot, mert
nincs tovább mezıgazdasági képzés, akkor nem adhatja el, vissza kell adnia, ha aláírja az FVM a szerzıdést.
Tehát csak a cél érdekében adja át az önkormányzat az intézményt.
Gubucz József az intézmény igazgatójának megítélése szerint a Bethlen Gábor Szakképzı Iskola és Kollégium
fenntartói jogának átadása a városnak és az intézménynek közös érdeke. Az átadás következtében senki sem fog
elmenni a településrıl, maradnak a pedagógusok és a tanulók is. Változatlanul ugyanaz lesz a jövıben is a
feladatuk, a tanulók nevelése, oktatása. Elsısorban a helyi és a környékbeli tanulók nevelését, szakképzését
szeretnék felvállalni. Igyekezni fognak a társadalmi, gazdasági változásokhoz igazodni, követni a felmerült
igényeket.
A maga és az iskola dolgozói nevében ezúton szerette volna megköszönni a Képviselı-testületnek az elmúlt évek
során nyújtott segítségét.
Császárné Gyuricza Éva képviselı asszony felszólalásában elmondta, megállapodás-tervezet 6./ pontja úgy
fogalmaz miszerint: Az Átvevı kötelezettséget vállal arra, hogy az Intézményt a továbbiakban is a
mezıgazdasági szakképzés bázisaként mőködteti. A maga részérıl továbbra sem vetné el azon lehetıséget,
hogyha az ipari park vonatkozásában sikerülne egy olyan befektetıt idecsábítani, ahol egy jelentıs ipari
szakképzésre kerülhetne sor, úgy ez az iskola lenne az, amelyben az ipari szakképzésnek meg van minden
lehetısége. Ezt a lehetıséget a megállapodás-tervezetben szerepeltetni kellene.
Gubucz József az intézmény igazgatója elmondta, hogy jelen megállapodás- tervezet olyan tervezet, melyet az
FVM mezıgazdasági iskolának írt. A mi iskolánk az egyetlen az átveendı iskolák között, amelyik nem tiszta
profilú. Az FVM elsısorban tisztaprofilú iskolát vesz át az országban, kivéve a mi iskolánkat.
Dr. Csorba Csaba jegyzı tájékoztatásul kívánta elmondani, hogy a 6./ pontban a sokszori módosítás ellenére
benne maradt a „mezıgazdasági” szó, melyért a képviselık elnézését kérte. Törölni fogják a megállapodás
tervezetbıl, ennek megfelelıen a 6./ pont az alábbiak szerint szól: „Az Átvevı kötelezettséget vállal arra, hogy
az Intézményt a továbbiakban is a szakképzés bázisaként mőködteti. …”
Dr. Dávid Imre polgármester további kérdés, kiegészítés nem lévén, felkérte a Képviselı-testület tagjait, hogy a
jegyzı úr által tett módosítást figyelembe véve, hozzák meg határozatukat.
A Képviselı-testület tagjai 18 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
137/2001. (VI.28.) KT. sz. határozata
1.

Gyomaendrıd Város Önkormányzatának Képviselı-testülete az 1993. évi LXXIX. tv. 105. §-ban
meghatározottak alapján a Bethlen Gábor Szakképzı Iskola és Kollégium (székhelye: 5500
Gyomaendrıd, Hısök útja 40. sz.) fenntartói jogát 2001. július 1-vel térítésmentesen átadja a
mellékelt megállapodásban foglaltak szerint a Földmővelésügyi és Vidékfejlesztési
Minisztériumnak.
A Képviselı-testület felhatalmazza Dr. Dávid Imre polgármestert a megállapodás aláírására.
Határidı:
Felelıs:

2001. június 29.
Dr. Dávid Imre polgármester
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2.

Gyomaendrıd Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a melléklet szerinti megszüntetı
okiratot azzal a feltétellel fogadja el, hogy a Pénzügyminiszter egyetértését adja a megállapodás
megkötéséhez, és a megállapodás aláírása megtörténik. Egyidejőleg felkéri Dr. Csorba Csaba
jegyzıt, hogy a megszüntetı okiratot a megállapodás aláírását követıen a törzskönyvi
nyilvántartást vezetı szervnek nyújtsa be.
Határidı:
Felelıs:

3.

Gyomaendrıd Város Önkormányzatának Képviselı-testülete utasítja Gubucz József a Bethlen
Gábor Szakképzı Iskola és Kollégium igazgatóját, hogy a megállapodás aláírását követıen kezdje
meg az átadás-átvétel operatív lebonyolításához szükséges elıkészületeket. Az átadás napjára
készítse el a foglalkoztatottak állományáról a munkaügyi-, személyzeti anyagot, 2001. június 30-i
fordulónapra vonatkozóan a tárgyi eszközök leltárát és a zárómérleget, az éves beszámolóval
azonos tartalmú számszaki és szöveges beszámolót.
Határidı:
Felelıs:

4.

a megállapodás aláírása: 2001. június 29.
a megszüntetı okirat benyújtása: 2001. július 2.
Dr. Dávid Imre polgármester
Dr. Csorba Csaba jegyzı

2001. június 30.
Gubucz József igazgató

Gyomaendrıd Város Önkormányzatának Képviselı-testülete elrendeli az átadás-átvétel után a
vagyonrendelet és a 2001. évi költségvetésrıl szóló önkormányzati rendelet módosítását.
Határidı:
Felelıs:

2001. szeptember 30.
Dr. Csorba Csaba jegyzı

6./ napirendi pont
Kérelem német nemzetiségi nyelvoktatásban való részvételre
Dr. Dávid Imre polgármester felkérte a Humánpolitikai Bizottság elnökét, Hangya Lajosné képviselı asszonyt,
hogy ismertesse az elıterjesztést.
Hangya Lajosné bizottsági elnök tájékoztatásként kívánta elmondani, hogy Gyomaendrıd Város
Önkormányzatához kérelemmel fordult 11 szülı gyermekük német nyelvoktatásban való részvételének
engedélyezése ügyében. Az 1993. évi LXXVII. Tv. a nemzeti és etnikai kisebbségek jogairól szóló 43. § (4)
bekezdése szerint: „Egyazon kisebbséghez tartozó nyolc tanuló szülıjének vagy törvényes képviselıjének kérése
esetén kisebbségi osztály vagy tanulócsoport indítása, illetve mőködtetése kötelezı.”
A Humánpolitikai Bizottság megvitatta a kérelmet.
Mivel a kérvényt benyújtó szülık gyermeküket a 2. számú Általános Iskolába íratták be, levélben felkerestük
Fülöp Istvánné igazgatónıt, adjon tájékoztatást tudja-e biztosítani a 2001/2002-es tanévtıl a német nemzetiségi
nyelvoktatás beindítását. Az Igazgatónı közli, hogy a német nemzetiségő nyelvoktatás személyi és tárgyi
feltételei adottak az intézménynél. A 2001/2002-es tanévben egy pedagógus beiskolázásra kerül a német
nemzetiségő tanítói szakra. A 2002/2003-as tanévtıl javasolja indítani a nemzetiségi oktatást, mivel a
kerettantervek bevezetése miatt a pedagógiai programjukat és helyi tanterveiket már jóváhagyásra a fenntartóhoz
benyújtották, és nem szerepel benne a nemzetiségi oktatásnak sem a nevelési terve, sem a helyi tanterve. Az
elkészített újabb nevelési tervet és tantervet külön szakértıvel és a Német Kisebbségi Önkormányzattal
véleményeztetni kell, a Képviselı-testülettel, mint az intézmény fenntartójával jóvá kell hagyatni. Mindezek
lebonyolítására a 2001/2002-es tanév beindításáig nincs lehetıség.
Az elıterjesztést és mellékleteit a Német Kisebbségi Önkormányzat részére véleményezésre továbbította a
hivatal. Hack Mária a Német Kisebbségi Önkormányzat tagja véleményezte az elıterjesztésben foglaltakat és
egyetértett azzal a megállapítással, hogy a német nemzetiségi nyelvoktatás 2001/2002-es tanévben történı
bevezetéséhez az idı nem elegendı. Az iskola pedagógiai programjába is be kell építeni a nemzetiségi oktatást
és a helyi tantervet ki kell dolgozni és szakértıvel véleményeztetni.
Az Ügyrendi és Jogi Bizottság véleménye az volt, hogy a Német Kisebbségi Önkormányzat a képzés beindítása
elıtt széleskörő igényfelmérést végezzen a német kisebbség körében a nemzetiségi nyelvoktatásra vonatkozóan.
Hosszútávon akkor válna eredményessé az oktatás, ha legalább egy osztálylétszámnak megfelelı igény
jelentkezne, mert lemorzsolódás esetén is egy csoport képzése biztosítható. A Bizottság a képzés feltételeinek
megteremtése érdekében elfogadásra javasolja a határozati javaslatban foglaltakat.
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A Humánpolitikai Bizottság a határozati javaslat elfogadását kéri a Tisztelt Képviselı-testülettıl.
Dr. Dávid Imre polgármester megköszönte képviselı asszonynak a szóbeli kiegészítést. Tájékoztatásként
kívánta elmondani, hogy mindkét bizottság pozitívan állt a kezdeményezéshez.
Dr. Valach Béla bizottsági elnök azon kérdésére kért választ, hogy mit értenek a német nemzetiségi
nyelvoktatás alatt? A jelentkezık neve alapján talán egy-két fı az, aki ténylegesen a német nemzetiséghez
tartozónak mondható.
Hack Mária képviselı asszony, a Német Kisebbségi Önkormányzat tagja a kérdésre válaszolva elmondta, hogy
a nemzetiségi törvény nem teszi lehetıvé, hogy megtudjuk, ki az, aki nemzetiséginek vallja magát. Aki
felvállalja és beíratja gyermekét nemzetiségi nyelvoktatásra, azt tudomásul kell venni. A gyermekek oktatása
magyar és német nyelven történik, az 1. osztályosoknak heti 3 órában, ezt követıen bizonyos tantárgyak német
nyelven való tanulására van lehetıség. Néphagyományokat, szokásokat német nyelven sajátítanak el.
Sajnálják, hogy késın indították a nemzetiségi nyelvoktatásnak a felvállalását, rövid volt az idı, de mivel az
önkormányzat részérıl is támogatást kaptak, megpróbálnak ezeknek a gyermekeknek más módon, formában
lehetıséget teremteni a nemzetiségi nyelv tanulására a következı tanévtıl.
Ha megtörténik az intézmény alapító okiratának módosítása, jövıre megpróbálnak mindent megtenni azért, hogy
nagyobb létszámban (kb. 20-25 fıt) vegyenek részt a nyelvoktatásban.
Császárné Gyuricza Éva képviselı asszony felszólalásában elmondta, hogy a holnapi nap folyamán a
megyegyőlésen a megye kisebbségi önkormányzatainak a saját önértékeléseit fogják megvitatni. Ennek kapcsán
módjában állt végigolvasni a megye összes kisebbségi önkormányzatának az önértékelését. Összehasonlítva a
helyi kisebbségi önkormányzat önértékelését a többivel, úgy látja, hogy a kisebbségi önkormányzatnak nagyon
komoly erıt kellene kifejteni annak érdekében, hogy egyrészt növeljék a gyermeklétszámot, másrészt a
hagyomány felkutatására, megırzésére, hiszen ez lenne a másik legnagyobb feladatuk.
Meglátása szerint a kapcsolatokat a szomszédos települések kisebbségi önkormányzataival szélesíteni kellene.
Véleménye szerint pályázati szempontból célszerő lenne a kisebbségi önkormányzatnak egy egyesületet
létrehoznia.
Dr. Dávid Imre polgármester meglátása szerint a helyi német kisebbséget nem lehet a mezıberényi német
kisebbséggel összehasonlítani, sem létszámban, sem pedig vagyoni helyzetet illetıen. A helyi német kisebbség
mőködését illetıen az elsı ciklusról beszélhetünk, míg más önkormányzatok már többnyire a második ciklusukat
élik. Ugyanakkor személyi problémák is vannak a Német Kisebbségi Önkormányzaton belül.
Hangya Lajosné bizottsági elnök kiegészítésként kívánta elmondani, hogy a 2. sz. Általános Iskola és Óvoda
pedagógiai programjában a tehetség, képesség kibontakoztatást segítı program c) pontjában megtalálható a
választható tanórai foglalkozás, ahol az 1-8. évfolyamon idegen nyelv oktatása van megnevezve. Úgy gondolja,
ha a Német Kisebbségi Önkormányzat némi anyagi segítséget tudna biztosítani költségvetésébıl, akkor a 11
gyermek heti 1-2 órás német nyelvoktatását meg tudná oldani az intézmény, még ha nem is felel meg a
nemzetiségi német nyelvoktatás követelményeinek.
Hack Mária képviselı asszony tájékoztatásként elmondta, a kisebbségi önkormányzat programja között
szerepel egy l hetes német anyanyelvi tábor szervezése 4-8 osztályos, eddig német nyelvet tanuló gyermekek
számára.
Ifj. Dógi János képviselı, a Cigány Kisebbségi Önkormányzat tagja felszólalásában hangsúlyozni kívánta, hogy
a kisebbségi önkormányzatok 620 E Ft állami támogatást kapnak mőködési célra, melyet elvileg nem
fordíthatnának másra. Ebbıl az összegbıl mást finanszírozni nem igen lehet. Természetesen a kitőzött célok
megvalósításában sokat segítenek a pályázati lehetıségek, az utóbbi idıben egyre több a nyelvoktatásra kiírt
pályázati lehetıség.
A Cigány Kisebbségi Önkormányzat elıreláthatólag október hónapban indít egy cigány nyelvi képzést, melyre
9 fı jelentkezett és kb. 15 fı oktatására volna lehetıségük.
Dr. Dávid Imre polgármester összegezve a fent elhangzottakat elmondta, az önkormányzat támogatja a német
nemzetiségi nyelvoktatás indítását a 2002/2003-as tanévtıl, a megfelelı személyi, tárgyi feltételek biztosítása
mellett, minél magasabb jelentkezı létszám elérésével.
A Képviselı-testület egyhangú, 19 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
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Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
138/2001. (VI.28.) KT. sz. határozata
Gyomaendrıd Város Önkormányzatának Képviselı-testülete az 1993. évi LXXVII. törvény a nemzeti
és etnikai kisebbségek jogairól 43. § (4) bekezdésében foglaltak alapján utasítja a 2. számú Általános
Iskola és Óvoda igazgatóját, hogy a német kisebbségi nyelvoktatás feltételeit biztosítsa a 2002/2003-as
tanévtıl és az oktatás megkezdése elıtt, de legalább 2001. október 30.-ig forduljon kérelemmel az
alapító okirat módosítása ügyében.
Határidı:

Felelıs:

A német kisebbségi nyelvoktatást tartalmazó pedagógiai program módosítása és a
helyi tanterv jóváhagyása: 2002. június 1.
Az alapító okirat módosításának kérelme: 2001. október 30.
Fülöp Istvánné igazgatónı

7./ napirendi pont
Oktatási intézmények alapító okiratának módosítása
Dr. Dávid Imre polgármester felkérte Kóris Györgyné oktatási fıelıadót, amennyiben van kiegészítenivalója az
írásos anyagot illetıen, úgy tegye meg.
Kóris Györgyné oktatási fıelıadó szóbeli kiegészítésként elmondta, az a tevékenység, amely miatt a
intézmények alapító okiratait módosítani szükséges, mőködési engedély köteles is. A Kner Imre gimnázium
idıközben megkérte a mőködési engedélyt, de a szállásbiztosítást a 18 éven aluliaknak un. ifjúsági szálló címen
kérte meg, mely tevékenység TEÁOR száma 5521.
Kérte a Tisztelt képviselıket, hogy a határozati javaslat III. pontjának utolsó mondatát szíveskedjenek ennek
megfelelıen módosítani: „TEÁOR 5521 Ifjúsági szálló”.
Ugyanakkor a határozati javaslatban a mőködési engedély száma is feltüntetésre fog kerülni.
Dr. Dávid Imre polgármester megköszönte a szóbeli kiegészítést, majd kérte a képviselıket, hogy az
elhangzottak figyelembevételével hozzák meg döntésüket.
A képviselı-testület egyhangú 19 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
139/2001. (VI.28.) KT. sz. határozata
I.
Gyomaendrıd Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a Rózsahegyi Kálmán Általános Iskola és
Diákotthon többször módosított 289/1999. (X. 28) KT. számú határozattal jóváhagyott alapító okiratát
módosítja:
Az alapító okirat 3./ pontja a következı feladatellátással egészül ki:
“TEÁOR 55.23. Egyéb szálláshely szolgáltatás – a feladatellátást az intézmény szorgalmi idın
kívül folytathatja.”
II.
Gyomaendrıd Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a Bethlen Gábor Szakképzı Iskola és
Kollégium többször módosított 18/1998. (I. 29) KT. számú határozattal jóváhagyott alapító okiratát
módosítja:
Az alapító okirat 4./ pontja a következı feladatellátással egészül ki:
“TEÁOR 55.23. Egyéb szálláshely szolgáltatás – a feladatellátást az intézmény szorgalmi idın
kívül folytathatja.”
III.
Gyomaendrıd Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a Kner Imre Gimnázium, Szakközépiskola
és Kollégium többször módosított 19/1998. (I. 29) KT. számú határozattal jóváhagyott alapító okiratát
módosítja:
Az alapító okirat 3./ pontja a következı feladatellátással egészül ki:
“TEÁOR 55.21. Ifjúsági szálló – a feladatellátást az intézmény szorgalmi idın kívül folytathatja.”
I. 7596-2/2001. Sz. mőködési engedély alapján.
Határidı: azonnal
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/ Dezsı Zoltán alpolgármester és Császárné Gyuricza Éva képviselı távoztak az ülésrıl, a jelenlévı képviselık
száma 17 fı./
8./ napirendi pont
KVB. Kft. kérelme a koncessziós jog bérbeadása az Alföldi Közlekedési Kft-nek
Dr. Dávid Imre polgármester felkérte Dr. Csorba Csaba jegyzı urat, ismertesse a napirendi pont lényegét.
Dr. Csorba Csaba jegyzı tájékoztatásában elmondta, hogy a KVB. Kft kérelemmel fordult az
Önkormányzathoz, hogy a Koncessziós szerzıdés 11. pontjában foglaltak alapján a koncessziós jogot bérbe
adhassa az Alföldi Közlekedési Kft. részére, melyhez kéri az önkormányzat hozzájárulását.
Dr. Dávid Imre polgármester további hozzászólás, kérdés nem lévén felkérte a képviselıket a döntés
meghozatalára.
A Képviselı-testület egyhangú, 17 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
140/2001. (VI.28.) KT. sz. határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete az 1990. Évi LXV tv. az a1998. Évi I. tv. 1991. Évi XVI. Tv.
89/1983. (XII.20.) MT rendeletben biztosított jogkörében eljárva, valamint a KVB Kft-vel (1063
Budapest, Szinyei Merse Pál u. 21. Képviseli. Komendó Beatrix) kötött Koncessziós szerzıdés 11.
Pontjában foglaltak alapján hozzájárul, hogy a KVB Kft. bérbe adja a koncessziós jogot az Alföldi
Közlekedési Kft.-nek (3530 Miskolc, Széchenyi u. 94, képviseli Rácz József)
A Képviselı-testület utasítja a polgármestert, hogy a hozzájárulással kapcsolatos további intézkedéseket
tegye meg.
Határidı: értelem szerint
Felelıs: Dr. Dávid Imre polgármester
9./ napirendi pont
Gyomaendrıd belterületén áthaladó 46, 443, 4232, 4642, 46353. sz. állami közutak ingatlan –
nyilvántartásban való rendezése
Dr. Dávid Imre polgármester felkérte Dr. Valach Béla urat, a Városfenntartó és Környezetvédelmi Bizottság
elnökét, hogy tegye meg szóbeli kiegészítését az elıterjesztést illetıen.
Dr. Valach Béla bizottsági elnök tájékoztatásként kívánta elmondani, hogy a Békés Megyei Állami Közútkezelı
Közhasznú Társaság kérelemmel fordult az Önkormányzathoz, hogy a Gyomaendrıd belterületén áthaladó
állami közutak ingatlan – nyilvántartásban való rendezése után területváltozások jöttek létre. Eddig a teljes
közúthálózat a KHT tulajdonában volt, beleértve a járdákat, kerékpárutakat, csapadék csatornákat. Megosztás
után a KHT tulajdonában marad továbbra is az útburkolat, padkák, jelzıtáblák, viszont a csapadék csatorna, a
kerékpárút, a járdák az Önkormányzat tulajdonába kerülnek át.
Kérte a Képviselı-testületet a határozati javaslat elfogadására.
Dr. Dávid Imre polgármester hozzászólás, észrevétel nem lévén, felkérte a képviselıket határozatuk
meghozatalára.
A Képviselı-testület egyhangú, 17 igen szavazattal, az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
141/2001. (VI.28.) KT. sz. határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete a Gyomaendrıd belterületén áthaladó 46, 443, 4232, 4642,
46353. sz. állami közutak és közvetlen környezetének területi adatainak ingatlan - nyilvántartásban való
módosítására, - a Békés Megyei Állami Közútkezelı Közhasznú Társaság által ( Békéscsaba, Szabadság
tér 7-9.) - készített megállapodást és a hozzátartozó megosztási vázrajzot az alábbiakban részletezettek
szerinti elfogadja.

153

A GEOSZ Földügyi Szolgáltató Kft. által készített munkarészei alapján a következı területi változások
jönnek létre:
Az Önkormányzat tulajdonát képezı területek változás után:
Hrsz.
5873
5874/5
5874/6
5875/3
6280/1
16/1
16/3
2181/1
2181/3
2182/1
2182/3
1597/2
1597/4
2411/1
2411/3
2410/1
2410/3
3407/2
3407/3
2887/1
2887/3
Összesen:

Terület (m2)
9603
736
3040
5444
878
3562
3100
3534
2875
1441
1904
1975
7619
4392
4210
1674
1284
13859
1332
2207
7079
81748

Mővelési ág
Közterület
Közterület
Közterület
Közterület
Közterület
Közterület
Közterület
Közterület
Közterület
Közterület
Közterület
Közterület
Közterület
Közterület
Közterület
Közterület
Közterület
Közterület
Közterület
Közterület
Közterület

Változás ( m2 ) ++6694
+736
+3040
+314
+236
+3562
+3100
+3534
+2875
+1441
+1904
+1426
+81
+4392
+4210
+1674
+1284
+13859
+1332
-1389
-1509
52796

Megjegyzés
46.sz.út Hídfı u.
46.sz.út Fı u.
46.sz.út Fı u.
443.sz.út Blaha u.
46.sz.út Fı u.
4232.sz.út Fı u.
4232.sz.út Fı u.
46.sz.út Fı u.
46.sz.út Fı u.
46.sz.út Fı u.
46.sz.út Fı u.
4232.sz.út Fı u.
4232.sz.út Fı u.
46.sz.út Bajcsy Zs. u.
46.sz.út Bajcsy Zs.
46353. Kossuth u.
46353. Kossuth u.
46.sz.út Fı u.
46.sz.út Fı u.
46353. Kossuth u.
46353. Kossuth u.

A Magyar Állam tulajdonába és a Békés Megyei Állami Közútkezelı KHT. vagyonkezelésbe kerül:
Hrsz.
5874/2
5874/4
5875/1
6280/2
16/2
2181/2
2182/2
1597/3
2411/2
2410/2
3407/1
2887/2
1597/1
Összesen:

Terület (m2)
28927
0
15788
2805
7270
5625
3830
2357
18844
8015
25495
4797
0
205501

Mővelési ág
Közút
Közterület
Közút
Közút
Közút
Közút
Közút
Közút
Közút
Közút
Közút
Közút
Közterület

Változás ( m2 )+-7628
-2842
-756
+206
-6372
-6641
-3403
-190
-8602
-2958
-15191
+2898
-1317
-52796

Megjegyzés
46.sz.út Hídfı u.
46.sz.út Fı u.
443.sz.út Blaha u.
46.sz.út Fı u.
4232.sz.út Fı u.
46.sz.út Fı u.
46.sz.út Fı u.
4232.sz.út Fı u.
46.sz..út Bajcsy u.
46353.sz.út Kossuth
46.sz.út Fı u.
46353.sz.út Kossuth
4232.sz.út Fı u.

Gyomaendrıd Város Önkormányzata Képviselı - testülete utasítja a polgármestert a megállapodás és a
megosztási vázrajzok aláírására.
Határidı: 2001. július 31.
Felelıs: Dr. Dávid Imre polgármester
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10./ napirendi pont
BMTT Területi Kiegyenlítı Keret pályázat benyújtásáról szóló 117/2001. (V. 31.) KT. sz. határozat
módosítása
Dr. Dávid Imre polgármester tájékoztatásként elmondta, hogy az eddig benyújtott céltámogatáson a beruházás
teljes költségének 40%-át, a KAC pályázaton 20%-át, a VICE pályázaton 6,26%-át már elnyertük. A BMTT
Területi Kiegyenlítı Keret (TEKI) pályázaton lehetıség van további pénzügyi támogatás megszerzésére.
A Képviselı-testület a 2001. május 31-i ülésén elfogadta a TEKI pályázat benyújtásával kapcsolatos
elıterjesztést, de a pályázati kiírás módosítása miatt szükséges a hozott határozatot módosítani, amely alapján a
TEKI pályázaton elnyerhetı összeg a teljes beruházás 6,26%-a, 100.000 e Ft, melyhez saját forrásként 27,48 % ot, összegszerően 438.810 e Ft-ot kell az önkormányzatnak a költségvetésébıl biztosítani.
Kérte a képviselıket, hogy az elhangzottak alapján hozzák meg határozatukat.
A Képviselı-testület 16 igen szavazattal és 1 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
142/2001. (VI.28.) KT. sz. határozata
Gyomaendrıd város Képviselı-testülete egyetért azzal, hogy módosítsa a 117/2001 (V.31.) KT sz.
határozatot, amely szerint szennyvízcsatorna hálózat II. – III. ütem építési munkáinak
megvalósításához szükséges forrás megteremtéséhez az Önkormányzat a BMTT Területi Kiegyenlítı
Keret pályázatot nyújt be.
Az igényelt TEKI támogatás mértéke 6,26 %, összege 100.000 eFt ütemezése:
2001. évben
2002. évben
2003. évben
Összesen:

30.000 eFt
30.000 eFt
40.000 eFt
100.000 eFt

A Képviselı-testület saját forrásként 438.810 eFt-ot az éves költségvetési rendeletében biztosít az
alábbi ütemezés szerint:
2001. évben
2002. évben
2003. évben
Összesen:

131.952 eFt
131.952 eFt
174.906 eFt
438.810 eFt

A Képviselı-testület felhatalmazza a polgármestert a pályázati kiírásnak megfelelı adatlapok és
nyilatkozatok aláírására, és a TEKI pályázat határidıben történı benyújtására.
Határidı:
Felelıs:

értelem szerint
Dr. Dávid Imre polgármester

11./ 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 bizottság véleményét.
Babos László bizottsági elnök elmondta, mint emlékezetes a Képviselı-testület által meghirdetett pályázatra
beérkezett elızı pályázati anyagot a testület eredménytelennek nyilvánította és 2001. május 31-i benyújtási
határidıvel új pályázatot írt ki.
A kiírt pályázatra határidın túl pályázatot nyújtott be az „Élet Másokért” gyomaendrıdi székhellyel bejegyzett
egyesület. Az egyesület az ingatlan egészére tartana igényt, amelyben „Anyaotthon”-t terveznek létrehozni.
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság álláspontja, hogy javasolja a Képviselı-testületnek az ingatlan bérbeadását,
ha a határozati javaslatban felsorolt feltételekkel a pályázó azt bérbe tudja venni.
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Dr. Valach Béla bizottsági elnök hozzászólásában elmondta, hogy a pályázat alapján egy „Anyaotthon”-t
szeretnének létrehozni különbözı pályázati pénzekbıl, különbözı karitatív szervezetek segítségével.
Magyarország tekintetében ez egy makro-régiós tevékenység lenne, mivel tudomása szerint a Tiszán-túl
területén ilyen otthon még nincs.
Dr. Dávid Imre polgármester további hozzászólás, kérdés nem lévén egyetértve a bizottság javaslatával
szavazásra bocsátotta a határozati javaslatban foglaltakat.
A Képviselı-testület egyhangú, 17 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
143/2001. (VI.28.) KT. sz. határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete az önkormányzat tulajdonában lévı Fı út 5. szám ( volt „ Kisegítı
Iskola „ ) alatti ingatlant 2011. december 31.-ig határozott idıtartamban bérbe adja " Élet Másokért "
Egyesület ( Gyomaendrıd, Zrínyi M. u. 33/11 ) részére " Anyaotthon " mőködtetése céljából az alábbi
feltételekkel:
1. Az épület leromlott állagára való tekintettel a bérbeadót terhelı felújítási költségeket a bérlınek át kell
vállalnia, amely összeg a bérleti díjban kerül elszámolásra a számviteli és adó jogszabályok szerint. A
bérleti díj összege egyenlı a felújítás összegével,
2. Bérlınek az ingatlan felújítására vonatkozóan be kell mutatni évenkénti ütemezésben, a mőszaki
munkarészeket és az azokhoz kapcsolódó költségvetést tartalmazó terveket,
3. A bérleti szerzıdés idıtartama: minimum 10, maximum 15 év,
4. Az önkormányzat a bérlınek nem biztosít támogatást mőködésükhöz, valamint az ingatlan
fenntartásához,
5. A szerzıdés megkötése a Képviselı - testületi döntésrıl való kiértesítést követı 8 napon belül,
6. Bérlınek nyilatkozni kell a bérleti szerzıdés megkötésekor az épület életveszélyessé minısített hátsó
szárnyának bontási munkálatainak elvégzésére, amelynek határideje: 2001. december 31.
7. Az ingatlan átalakítását, bıvítését 2002. december 31-ig meg kell kezdeni,
8. Az átalakítás, bıvítés megkezdésének határidıben történı elmaradása szerzıdés bontó feltétel,
9. Az átalakított, bıvített ingatlant 2004. december 31.-ig üzembe kell helyezni, és a tevékenységet meg
kell kezdeni,
10. A bérlınek vállalnia kell az ingatlan fenntartásával kapcsolatos rezsiköltségek megfizetését. A
közmőszolgáltatókkal a bérleti szerzıdés megkötését követı 15 napon belül, - mint az ingatlan
használója, üzemeltetıje - szolgáltatási szerzıdést meg kell kötnie,
11. Bérlı vállalja, hogy a vállalt kötelezettségek elmaradásának oka miatti szerzıdés megszőnése esetén
kártalanítási igényt nem támaszt az önkormányzattal szemben. Az ingatlant tisztán, a leltár szerint átvett
felszerelési, berendezési tárgyakkal együtt üres állapotban bérbeadó rendelkezésére bocsátja. Bérlı a
bérleti szerzıdés megszőnésével az ingatlanon elvégzett felújítási munkák során beépített
épületgépészeti elemekre, rendszerekre nem tarthat igényt.
Határidı: 2001. július 31.
Felelıs: Dr. Dávid Imre polgármester
12./ napirendi pont
Közbeszerzési eljárás lefolytatásához megbízás adása
Dr. Dávid Imre polgármester felkérte Dr. Csorba Csaba jegyzı urat, hogy tegye meg szóbeli kiegészítését az
elıterjesztést illetıen.
Dr. Csorba Csaba jegyzı felszólalásában hangsúlyozta, a polgármesterbıl, alpolgármesterekbıl és bizottsági
elnökökbıl álló munkacsoport megbízása értelem szerint csak az ajánlati felhívás közbeszerzési értesítıben
történı megjelentetésére vonatkozik. A munkacsoporti döntése természetesen tájékoztatás és jóváhagyás céljával
a júliusi Képviselı-testületi ülésre ismét elıterjesztésre kerül.
A munkacsoport megbízását elsıdlegesen azért javasolják, hogy ne kelljen megvárni a Képviselı-testület soron
következı ülését vagy e miatt rendkívüli Képviselı-testületi ülést összehívni, hanem a Közbeszerzési értesítıben
a felhívás jelenjen meg.
Természetesen, ha a Képviselı-testületnek bármilyen problémája lesz a tájékoztató során az ajánlati felhívással,
úgy azt vissza lehet vonni, hiszen akkor még nem fog megjelenni a közbeszerzési értesítıben.
Ezt követıen a többi hatáskör a Képviselı-testületet illetné meg, ugyanúgy, mint a szennyvízberuházással
kapcsolatos közbeszerzési eljárás lefolytatásában
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Dr. Valach Béla bizottsági elnök felszólalásában felhívta a képviselık figyelmét, hogy aki a közbeszerzési
eljárás során összeférhetetlenség miatt szóba jöhet, az már most a napirendi pont tárgyalása elıtt kérje a
döntéshozatalból való kizárását.
Személy szerint, a Gyomaszolg Kft Felügyelı Bizottságának tagjaként kérte a döntéshozatalból történı
kizárását.
Knapcsek Béla és Babos László képviselık szintén kérték a döntéshozatalból történı kizárásukat.
Dr. Dávid Imre polgármester figyelemmel a képviselık kérésére, felkérte a képviselıket döntsenek a képviselık
kizárásról.
A határozat meghozatala elıtt felhívta a figyelmet, hogy a képviselık kizáráshoz minısített többségő szavazatra
van szükség.
A Képviselı-testület egyhangú, 14 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
144/2001. (VI. 28.) KT. sz. határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete az Ötv. 14 § (2) bekezdésében foglaltak alapján Babos László,
Knapcsek Béla és Dr. Valach Béla képviselıket kizárja a „Közbeszerzési eljárás lefolytatásához
megbízás adása” tárgyú elıterjesztés döntéshozatalából.
Határidı:

azonnal

Babos László, Knapcsek Béla, Dr.Valach Béla képviselık elhagyták az üléstermet, a jelenlévı képviselık száma
14 fı.
Dr. Dávid Imre polgármester tájékoztatásában elmondta, hogy a közbeszerzési eljárást az Önkormányzat maga
kívánja lebonyolítani. A szennyvíz beruházás után következik a kommunális hulladéklerakó, amely Phare
program alapján lesz meghirdetve, továbbá nagyobb beruházás lesz még az Ipari park, amit, ha a Gyomaszolg
Kft. saját kivitelezés alapján készít, abban az esetben nincs közbeszerzési eljárás.
További kérdés, kiegészítés nem lévén felkérte a képviselıket, hozzák meg határozatukat.
A Képviselı-testület egyhangú, 14 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
145/2001. (VI. 28.) KT. sz. határozata
Gyomaendrıd Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a Helyi Önkormányzatokról szóló 1990.
Évi LXV. tv. 9. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a Gazdasági Minisztérium által
meghirdetett önkormányzati bérlakások kínálatának növelését célzó pályázaton nyert támogatás és saját
erı felhasználásával kivitelezésre kerülı 24 db bérlakás beruházása nyilvános, egyfordulós
közbeszerzési eljárás elıkészítésével, elfogadásával és a közbeszerzési értesítıben való közzétételével
kapcsolatos feladatok ellátásával a polgármesterbıl, és alpolgármesterekbıl és bizottsági elnökökbıl
álló munkacsoportot bízza meg.
Határidı: azonnal, illetve 2001. Június 30.
Felelıs: Dr. Dávid Imre polgármester
/ Knapcsek Béla, Babos László és Dr. Valach Béla képviselık visszaérkeztek, a jelenlévı képviselık száma 17
fı./
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13./ napirendi pont
A Csillagos u. 8. szám alatti ingatlan értékesítése
Dr. Dávid Imre polgármester tájékoztatásában elmondta, 1997. évben öröklés útján került a Városi Gondozási
Központ tulajdonába az ingatlan 92/144 tulajdoni arányban.
Az ingatlan értékesítéséhez szükséges az Önkormányzat hozzájáruló nyilatkozata. A nyilatkozatban szerepeltetni
kell, hogy az ingatlan értékesítésbıl befolyt összeget a Gondozási Központ kizárólag fejlesztésre használhatja
fel.
Hozzászólás, kérdés a képviselık részérıl nem hangzott el, így szavazásra bocsátotta az elıterjesztést.
A Képviselı-testület egyhangú, 17 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
146/2001. (VI. 28.) KT. sz. határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı – testülete hozzájárul a Gyomaendrıd Városi Gondozási Központ
tulajdonát képezı 5356 hrsz-ú 871 m2 nagyságú lakóház, udvar terület mővelési ágú ingatlan
értékesítéséhez.
Gyomaendrıd Városi Gondozási Központ az értékesítésbıl befolyt összeget kizárólag fejlesztésre
használhatja fel.
Az ingatlan eladási ára: bruttó 719 eFt.
Felelıs: Dr. Dávid Imre polgármester
Határidı: 2001. Július 31
14./ napirendi pont
Kovács Attila Gyomaendrıd, Hısök út 12/1. Szám alatti lakos területvásárlásra vonatkozó kérelme
Kovács Attila képviselı személyes érintettsége miatt kérte a döntéshozatalból való kizárását.
Dr. Dávid Imre polgármester kérte a képviselı-testületet döntsenek a képviselı úr kizárásáról.
Felhívta a képviselık figyelmét, hogy a képviselı kizáráshoz minısített többségő szavazatra van szükség.
A Képviselı-testület egyhangú, 16 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
147/2001. (VI. 28.) KT. sz. határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete az Ötv. 14. § (2) bekezdésében foglaltak alapján Kovács Attila
képviselıt kizárja a „Kovács Attila Gyomaendrıd, Hısök út 12/1. Sz. alatti lakos területvásárlásra
vonatkozó kérelme” tárgyú elıterjesztés döntéshozatalából.
Határidı:

azonnal

Dr. Dávid Imre polgármester felkérte Babos László bizottsági elnököt, hogy ismertesse a bizottság álláspontját,
javaslatát.
Babos László a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke elmondta, Kovács Attila kérelemmel fordult az
önkormányzathoz, hogy részére a 3542/57 hrsz-ú 5755m2 nagyságú beépítetlen területbıl 950-1000 m2
nagyságú telekrészt értékesítsen.
A kérelmet a bizottság megtárgyalta és javasolja a kért terület értékesítését 400 Ft/m2 összegben.
Dr. Dávid Imre polgármester további kérdés, kiegészítés nem lévén, felkérte a képviselıket, hogy hozzák meg
határozatukat.
A Képviselı-testület egyhangúlag, 16 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
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Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
148/2001. (VI. 28.) KT. sz. határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı – testülete az „Általános rendezési terv és szabályozás” módosítására
meghozott döntését figyelembe véve - az önkormányzat tulajdonát képezı 3542/57 hrsz-ú 5755 m2
nagyságú beépítetlen terület mővelési ágú ingatlan megosztásával keletkezı 3542/61 hrsz-ú 752 m2
építési telket értékesíti bruttó 400 Ft/m2 áron Kovács Attila Gyomaendrıd, Hısök útja 12/1. szám alatti
lakosnak.
A telek megosztásával, illetve az „Általános rendezési terv és szabályozás” módosításának költségei a
vevıt terheli.
Vevı a telekre csak különálló környezetébe illeszkedı lakóingatlant építhet.
Gyomaendrıd Város Képviselı – testülete a kiértesítéstıl számított 8 napig tartja szerzıdéskötési
ajánlatát. A szerzıdés megkötése a vevı nyilatkozatát követı 30 napon belül.
A vételár kiegyenlítése: a szerzıdés aláírásával egyidejőleg készpénzben.
Felelıs: Dr. Dávid Imre polgármester
Határidı: 2001. július 31.
15./ napirendi pont
Székely Balázs és Keresztes Csaba területvásárlásra vonatkozó kérelme
Dr. Dávid Imre polgármester tájékoztatásában elmondta, hogy nevezettek kérelemmel fordultak az
önkormányzathoz, hogy részükre a 3542/14 hrsz-ú, 1340m2 terület nagyságú beépítetlen ingatlant az
önkormányzat értékesítse. A kérelemben szereplı személyek társasház építése céljából szeretnék a területet
megvásárolni.
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság az elıterjesztést megtárgyalta és a vételárat 450 Ft/m2-es áron javasolja
meghatározni.
/Dr. Kovács Béla képviselı úr megérkezett az ülésre, a jelenlévı képviselık száma 18 fı./
Kovács Attila képviselı hozzászólásában elmondta, hogy a Keresztes Csaba két diplomával rendelkezı mérnök,
panellakásban lakik és szeretne zöldövezetbe kiköltözni, a Székely Balázs pedig egy budapesti lakos, aki
Gyomaendrıdre szeretne költözni.
Tótka Sándor képviselı úr a maga részérıl alacsonynak tartotta a 450 Ft/m2-es árat. Városi viszonylatban,
magánértékesítésben egy-egy telekért – vízparton, üdülıövezetben - akár 3.000 Ft/m2 árat is elkérnek.
Véleménye szerint az önkormányzatnak is emelni kellene az ingatlanok árát.
Dr. Dávid Imre polgármester hozzászólásában egyetértett a képviselı úr véleményével, de a városnak
elsıdlegesen az a célja az, hogy minél jobban beépüljön, és azon a részen az üres telkek megszőnjenek.
Kovács Attila képviselı hozzászólásában elmondta, az utóbbi idıben Gyomaendrıd igen népszerővé vált a
vidéki és külföldi turisták körében.
A városvezetés utólagos hozzájárulásával a holland és az angol interneten fényképek és tájékoztatók jelentek
meg a városról az ı közbenjárásával.
Dr. Dávid Imre polgármester válaszában megfogalmazta, hogy örömmel fogadja a város a turistákat.
További hozzászólás, észrevétel nem lévén, felkérte a képviselıket határozatuk meghozatalára.
A Képviselı-testület 16 igen szavazattal, 2 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
149/2001. (VI. 28.) KT. sz. határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı – testülete Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága - a Gyomaendrıdi
Önkormányzat vagyonáról és vagyontárgyak feletti rendelkezési jog szabályairól szóló 24/1995.(X.24.)
számú rendelet 19.§ /1/ a) pontjában meghatározott hatáskörében - az önkormányzat tulajdonát képezı
3542/14 hrsz-ú 1340 m2 nagyságú beépítetlen terület mővelési ágú ingatlant értékesíti bruttó 450 Ft/m2
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áron Keresztes Csaba Gyomaendrıd, Október 6 ltp.E/2/5. szám és Székely Balázs Budapest, Kertész u.
46. szám alatti lakosoknak.
Gyomaendrıd Város Képviselı – testülete Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága a kiértesítéstıl számított 8
napig tartja szerzıdéskötési ajánlatát. A szerzıdés megkötése a vevık nyilatkozatát követı 30 napon
belül.
A vételár kiegyenlítése: a szerzıdés aláírásával egyidejőleg készpénzben.
Határidı: 2001. Július 31
Felelıs: Dr. Dávid Imre polgármester
16./ napirendi pont
Gyomaendrıd, Október 6 ltp. A/5.sz. alatti szolgálati bérlakás kiutalása
Dr. Dávid Imre polgármester felkérte Hangya Lajosnét, a Humánpolitikai Bizottság elnökét az elıterjesztés
szóbeli ismertetésére.
Hangya Lajosné bizottsági elnök elmondta, Dr. Gedei Margit, igazgató fıorvos kéréssel fordult az
önkormányzathoz, hogy a Gyomaendrıd, Október 6. Ltp. A/5. Szám alatti lakást utalja ki a védınıi állásra
jelentkezı Tóth Annamária részére. A védınıi szolgálatba vannak idıs kolléganık, akik nyugdíjba mennek és
ezért szükséges, hogy új, fiatal kolléganı alkalmazása.
A Humánpolitikai Bizottság javasolja a Képviselı-testületnek a kért lakás kiutalását.
A Képviselı-testület a kérelmet egyhangú 18 igen szavazattal támogatta és az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
150/2001. (VI.28.) KT. sz. határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete Tóth Annamária Budapest, Rátz László u. 76.
szám alatti lakos részére 2001. augusztus 15. napjától kiutalja a Gyomaendrıd, Október
6. ltp. A/5. szám alatti szolgálati bérlakást, mindaddig még nevezett közalkalmazotti
jogviszonya fennáll, de maximum - 2003. augusztus 15. napjáig
Határidõ:

Azonnal

17./ napirendi pont
Tájékoztató a bérleti szerzıdések meghosszabbítása
Dr. Dávid Imre polgármester elmondta, hogy az elıterjesztés tájékoztató jelleggel került a képviselı-testület
elé.
Az önkormányzat tulajdonában lévı ingatlanok bérlet útján történı hasznosítására kötött megállapodások közül
vannak, amelyek 2001. Június hónapban lejárnak. Bérlık jelezték, hogy továbbra is szeretnék a megállapodásban
szereplı helyiségeket bérbe venni.
A volt Enci épület vonatkozásában hosszú távon az értékesítés jelentene megoldást, amennyiben sikerülne egy
komoly vevıt találni.
Hozzászólás, kérdés nem hangzott el, a polgármester kérte a képviselıket a tájékoztatóban foglaltak tudomásul
vételére.
A Képviselı-testület egyhangú, 18 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
151/2001. (VI. 28.) KT. sz. határozata
Gyomaendrıd Város Önkormányzat
meghosszabbításáról szóló tájékoztatót.
Határidı:

Képviselı-testülete

azonnal
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elfogadja

a

bérleti

szerzıdések

18./ napirendi pont
Tájékoztató az elsı lakás megszerzéséhez nyújtandó önkormányzati támogatásról
Dr. Dávid Imre polgármester felkérte Hangya Lajosnét, a Humánpolitikai Bizottság elnökét, hogy tegye meg
szóbeli tájékoztatását a napirendi pontot illetıen.
Hangya Lajosné bizottsági elnök szóbeli kiegészítésként elmondta, hogy az önkormányzat a költségvetésben
11.066 E Ft-ot különített el. Ebbıl az összegbıl a bizottság saját hatáskörben 9.711.300 Ft-ot osztott szét.
A rendeletben megadott idıpontig 31 kérelem érkezett melybıl 5 fıt elutasítottak, illetve csak 4 fıt, mert az
egyik fiatal házaspár belvíztámogatást kapott a tavalyi évben, akkor, amikor kiderült, hogy kevesebb a belvíz
támogatásra elkülönített összeg. A 4 elutasított család által benyújtott kérelmek nem felelnek meg a rendeletben
elıírt feltételeknek, nem házastársak, a tulajdoni viszonyok nem tisztázottak.
A rendeletnek megfelelıen a maximális adható összeg 420 E Ft, ebbıl 140 E Ft kamatmentes kölcsön, 280 E Ft
vissza nem térítendı támogatás. A 420 E Ft összegő támogatást azon ingatlanok esetében biztosították, amelyek
az 1400 E Ft-os értéket meghaladják, ennél kevesebb érték esetén a támogatás összege is kevesebb.
Részletes elıterjesztés a személyiségi jogokra való tekintettel nem készült, de a bizottság döntésérıl készült
jegyzıkönyv bár mikor megtekinthetı a hivatal humánpolitikai osztályán.
Dr. Dávid Imre polgármester tájékoztatásként elmondta, hogy jogilag a Humánpolitikai bizottság hatáskörébe
tartoznak a támogatások.
Hangya Lajosné bizottsági elnök hozzászólásában elmondta, hogy vannak olyan kérelmek, amelyek több
gyermekes családok és lakásbıvítésre kértek támogatást: Várady Károly és felesége Váradyné Kollár Mária
Gyomaendrıd, Hunyadi u. 29., Gellai Zoltán és felesége Gellai Andrea Gyomaendrıd, Micsurin u. 18. Sz alatti
lakosok 360 E Ft-ot, Gyırfi László és felesége Gyırfi Lászlóné Gyomaendrıd, Bajcsy u. 123. Sz. alatti lakosok
330 E Ft összegő támogatást kaptak. Volt két kérelmezı, akik a rendelet alapján nem feleltek meg mivel a 35
életévüket betöltötték, de méltányossági alapon megítélte nekik a támogatási összeget a bizottság.
Dr. Dávid Imre polgármester hozzászólásában elmondta, hogy akik lakásbıvítésre kérték a támogatást, minden
kérelmezı megfelelı tervvel, építési engedéllyel rendelkezik.
További kérdés, hozzászólás nem lévén a Képviselı-testület egyhangú, 18 igen szavazattal az alábbi határozatot
hozta:
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
152/2001. (VI. 28.) KT sz. határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete az elsı lakás megszerzéséhez nyújtandó
önkormányzati támogatásról szóló Humánpolitikai Bizottság tájékoztatóját elfogadja.
Határidõ:

Azonnal

19./ napirendi pont
Phare program jóléti innovációs projektjének
Dr. Dávid Imre polgármester felkérte Ifj. Dógi János képviselı urat röviden ismertesse az elıterjesztés lényegét.
Ifj. Dógi János képviselı tájékoztatásában elmondta, A Nemzeti és Etnikai Kisebbségi Hivatal (NEKH)
pályázatot hirdet három + egy tartalék mikrotérségi projekt fejlesztési tervezetének kidolgozására a dél-alföldi,
dél-dunántúli, észak-alföldi és észak-magyarországi régiókban.
A pályázat célja a Roma Társadalmi Integrációs Phare program jóléti innovációs projektjének elıkészítése és a
három + egy tartalék - Phare pályázaton támogatásra kerülı - mikrotérség kiválasztása. A jóléti innovációs
projekt a fent felsorolt régiókból kiválasztott három mikortérségben komplex, telepekhez és telepszerő
lakókörnyezetekhez kapcsolódó infrastrukturális, továbbá az infrastrukturális fejlesztésekkel összefüggı,
mikrotérséghez kötıdı egyéb közösségfejlesztı programokat valósít meg.
A jelen pályázat három + egy tartalék nyertes pályázója szakmai támogatást kap a pályázatra benyújtott
fejlesztési tervezeteik részletes, a Phare minıségi elvárásoknak megfelelı kidolgozására. Phare támogatással a
négy mikrotérségbıl háromban valósul meg jóléti innovációs projekt.
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Jelen pályázaton támogatásért kizárólag a pályázati kiírásban felsorolt négy régióból a roma és a nem roma
lakosság együttmőködése érdekében létrejött konzorciumok pályázhatnak. A konzorciumot minimum két
település részvételével lehet létrehozni.
Az elızetes egyeztetések alapján településünk Békés Város Önkormányzatával, Csárdaszállás Község
Önkormányzatával, Mezıberény Város Önkormányzatával, a Békés Megyei Területfejlesztési Tanáccsal, a DélAlföldi Regionális Fejlesztési Tanáccsal, a Békés Megyei Munkaügyi Központtal, az érintett települések cigány
kisebbségi önkormányzataival hozna létre konzorciumot a pályázat benyújtása érdekében.
A pályázaton igényelhetı támogatás 175 m Ft, melybıl 132 M Ft beruházásra, 43 M Ft közösségfejlesztésre
fordítható.
Elsı körben bármilyen területfejlesztésre pályázni lehet – víz, gáz stb – viszont az még nem tisztázódott, hogy
esetleg meglévı szennyvízcsatorna bıvítésre lehet e pályázni, ami településünk számára jelentıs lehet.
Közösségfejlesztés vonatkozásában, számítóképes képzést, felzárkóztató programokat és valamilyen szakmai
képzést szeretnének a program keretén belül megvalósítani.
Dr. Dávid Imre polgármester további kiegészítésként elmondta, a vállalt saját erı 10 %, amely településünk
esetében három részbıl tevıdne össze. Egyrészt a szennyvíz, amelyhez megvan a 10 % saját erı, a másik a
cigány közösségi ház felújítása, amelyhez a saját erıt a Cigány Kisebbségi önkormányzat biztosítja, végül az
öregszılıi ivóvíz, ahol szintén rendelkezésre áll a saját erı összege.
Ugyanakkor gondolkodnak még a liget-fürdı induló fejlesztéséhez is további támogatás elnyerésén, csak félı,
hogy mivel az már egyszer Phare pénzzel támogatott, nem kap további támogatást.
Tervvel, költségvetéssel és nem beindult beruházással kell rendelkezni.
Ifj. Dógi János képviselı hangsúlyozta, elsı fordulóban nem kell terveket benyújtani, csak ötletek, elképzelések
kellenek. Majd a második fordulóban fognak pályázatot megjelentetni a tervek elkészítésének támogatására.
Dr. Dávid Imre polgármester elmondása szerint így a közösségfejlesztı programok között a sportpálya
fejlesztését is fel lehetne tüntetni, ugyanakkor az utak karbantartását, aszfaltozását.
Ifj. Dógi János képviselı megítélése szerint a pályázaton való nyerés sem lesz könnyő, de ettıl talán még
nehezebb lesz a nyerés estén a konkrét terv megvalósítása, hol melyik területen mi épüljön. Ehhez
mindenképpen kérni fogja a képviselı társak segítségét is.
Vass Ignác képviselı tájékoztatásként elmondta, általában a Phare pályázatokat terv nélkül, elképzelések alapján
kell benyújtani. A projektet kell leírni, azt kell végrehajtani, azt fogják ellenırizni, hogy a tervben leírtak
megvalósultak e, vagy nem abból a pénzbıl, amit biztosítottak erre.
Dr. Dávid Imre polgármester tájékoztatásában elmondta, hogy a pályázati összegbıl Gyomaendrıd és Békés
azonos keretet kap, Mezıberény és Csárdaszállás lakosság arányához megfelelıen kapnak.
További hozzászólás, kérdés nem lévén kérte a képviselıket amennyiben egyetértenek a pályázat ilyen formában
történı benyújtásával, a konzorcium létrehozásával, úgy hozzák meg döntésüket.
A Képviselı-testület egyhangú, 18 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város képviselı-testülete
153/2001. ( VI. 28.) KT sz. határozata
Gyomaendrıd Város Önkormányzata Békés Város Önkormányzatával, Csárdaszállás Község
Önkormányzatával, Mezıberény Város Önkormányzatával, a Békés Megyei Területfejlesztési Tanáccsal, a
Dél-Alföldi Regionális Fejlesztési Tanáccsal, a Békés Megyei Munkaügyi Központtal, az érintett települések
cigány kisebbségi önkormányzataival konzorciumot hoz létre, a 2001-ben meghirdetett HU 0002-01 számú
Roma Társadalmi Integrációs Phare program Jóléti Innovációs projetjének megvalósítására, melynek
keretében a konzorcium pályázatot nyújt be a Nemzeti és Etnikai Kisebbségi Hivatalhoz.
A program megvalósításának teljes költsége: 233.333.334 Ft.
Az igényelt támogatás: 175 000.000 Ft (666.000 euro), melybıl:
beruházásra fordítható:
132.000.000 Ft,
közösségfejlesztésre fordítható:
43 000.000 Ft.
A konzorciumban részt vevı települések által vállalt saját erı mértéke 25 %, melyet pénzben és
természetben biztosítanak a program megvalósításához.
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A települések által igényelt támogatás, és a megvalósításhoz vállalt saját erı pénzben kifejezett értéke
az alábbi:
Települések

Békés
Gyomaendrıd
Mezıberény
Csárdaszállás
Összesen

Lakosság
(fı)

Beruházásra
fordítható tám. (Ft)

22369
15751
11359
547
50.026

50.293.205
50.293.204
29.972.734
1.443.356
132.002.499

Közösségfejlesztésre
Vállalt saját erı
Fordítható támogatás
(Ft)
(Ft)
16.382.130
22.225112
16.382.130
22.225.111
9.763.093
13.245.276
470.148
637.835
42.997.501
58.333.334

Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete megbízza Gyomaendrıd Város polgármesterét a pályázat, és a
pályázathoz szükséges dokumentumok elkészítésével, és annak benyújtásával.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete felhatalmazza Dr. Dávid Imre polgármestert a konzorciumi
együttmőködési megállapodás aláírásával.
Határidı: értelem szerint
Felelıs: Dr. Dávid Imre polgármester
20./ napirendi pont
Tájékoztató a 2001. Évi út és járdajavítás munkálatairól
Dr. Dávid Imre polgármester elmondta a Gyomszolg Kft., mint az önkormányzat tulajdonában lévı utak
kezelıje az írásos anyagban felsorolt utak javítását, kátyúzását kívánja elvégezni ebben az évben.
Nyilván, hogy mindenki számára nem lehet teljes értékő, éppen ezért a Kft. ügyvezetıje kéri a képviselıket,
hogy ennek az anyagnak a birtokában írják össze, hogy a körzetén belül melyek azok az utak, járdák melyeket
mindenképpen javasol még hozzátenni.
A legszükségesebbeket mindenképpen elvégzik, a többiekhez pedig egy kis türelmet kérnének, szeptemberre
igyekeznek valamennyit elvégezni.
Kovács Attila képviselı felszólalásában elmondta, véleménye szerint kevés a tervezett aszfalt mennyiség, mert a
Hısök úton a lakása elıtt, 14 méteres szakaszon elvégezte a kátyúzást és arra a részre 2 tonna aszfaltot használt
fel.
Véháné
Szedlák
Ildikó
képviselı
asszony
hozzás
zólásában elmondta, igyekszik türelemmel lenni, de nagyon szeretné, ha nem is az idén, de jövıre a Selyem útat
teljes hosszában újra tudnák aszfaltozni. Kátyúzással ott már nem lehet eredményt elérni, az út forgalma nagy,
nagyon rossz állapotban van.
Czibulka György képviselı hozzászólásában elmondta, nem találta a listában a Vásártéri ltp. útjait, esıs idıben
szinte lehetetlen a közlekedés annyira megáll a víz. Az Eötvös utca vége is rendkívüli rossz.
Knapcsek Béla képviselı véleménye szerint is kevés ez az aszfalt mennyiség, bár lehet, hogy sokkal több
tonnával sem lehetne megoldani ezeket a problémákat, már annyira összegyőltek.
Dr. Valach Béla képviselı tájékoztatásként elmondta, hogy ez az összeg, ami jelen esetben elosztásra került, az
kb. 40%-a az idén ráfordítható összegnek. Egyszerre nem lesz minden utca rendbe hozva. Nagyon sok utca van
az endrıdi településrészen, ami már szinte balesetveszélyes, annyira rossz állapotban van.
Ez az elsı ütemezés, július 31. lett megadva határidınek, de jó lesz, ha október 31-re elkészül, anyagi okok
miatt.
Vass Ignác képviselı véleménye szerint egy rangsort kellene felállítani, mert van a városnak olyan része, ami az
idegenforgalom szempontjából sokkal lényegesebb. Ide tartozik a Semmelweis utca a fürdı és a Hısök út a
szabad strand szempontjából, mely utak a nagy forgalom miatt, jelentıs felújításra szorulnának.
Évek óta ezek az utcák maradnak utoljára, vagy el sem készülnek. Idegenforgalom szempontjából elıször a
frekventált helyeken lévı forgalmas utakkal kellene kezdeni, a kevésbé forgalmas, kiesı utcákat hadják
késıbbre.
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Bátori Gyula képviselı hozzászólásában elmondta, a Béke utca sem szerepel a listában, pedig a mezıgazdasági
gépek forgalma miatt eléggé rossz az út állapota.
Ha már a Gyomaszolg Kft-rıl van szó, felhívta a figyelmet arra, hogy a köztemetıben sürgısen gondoskodni
kellene a ravatalozó megfelelı hangosításáról.
Dr. Kovács Béla képviselı aziránt érdeklıdött, hogy a szennyvízvezeték építésének ütemezése azonos e a
tájékoztatóban felsorolt útjavítás, kátyúzás ütemezésével. Korábbi tájékoztatáskor úgy hangzott el, hogy elsı
lépcsıben a Rélapos, Csókási belsı része, második lépcsıben pedig a külsı övezetek kerülnek sorra. Ez így van
a jelenlegi tervek szerint is, vagy már más ütemezés szerint fognak haladni?
Dr. Dávid Imre polgármester válaszában tájékoztatta a jelenlévıket, hogy elsı ütemben a Csókási a Ligetaljai a
Rélaposi, az Arany János úti és a Mirhóhát úti utcákban kezdik a munkálatokat, amelyeket még ebben az évben
be is tudnak fejezni. A Hantoskerti rész külsı 2002-ben kerül sorra.
Hangya Lajosné képviselı asszony hozzászólásában elmondta, a területi képviselık közül ı van a legrosszabb
helyzetben, mert az ı körzetébe külterületi, városszéli utcák tartoznak, amelyek a városfejlesztés során rendre
mindig kimaradnak. Hiába adja el év elején az igényeket a hivatal városüzemeltetési osztályán, év végével nem
igen történik semmi. A jelenlegi listában is csak egyetlen utca szerepel, ami az ı körzetében tartozik, pedig a
Lévai utca, valamint a Kisfaludy utca - az Eötvös és a Kisréti utca közötti szakaszon - is elég rossz állapotban
van. Az útjavításokon túl még égetıbb lenne a járdajavítások elvégzése fıleg a Gárdonyi utca, Mikszáth utca és
Gyóni G. utcákban.
Általános probléma még, hogy azon a részeken, ahol belvízelvezetı árkok épültek, nincs korlát, ezért nagyon
balesetveszélyesek, néhol az árkok mélysége 1-1,5 méter. Sürgetıen meg kellene oldani a korlátok elhelyezését.
Dr. Dávid Imre polgármester hangsúlyozta, ott, ahol a szennyvízvezetés elkezdıdik sem az út, sem a járda nem
kerül megjavításra, mert a szennyvízvezetési munkálatok során tönkre fognak menni.
Ismételten kérte a képviselık türelmét, az igényeiket írják össze és juttassák el a hivatal Városüzemeltetési
osztályára.
A szennyvízberuházás megkezdésének következı lépéseként a lebonyolító felkérte a KÖVITE igazgatóját, Dr.
Puskás Jánost a Víziközmő társulat megalakításával kapcsolatos elıkészítı feladatok elvégzésével. Jövı héten
csütörtökön délután 16 órakor kerül sor a szervezı bizottság alakuló ülésére. Hangsúlyozni kívánta, hogy az
önkormányzat csak koordinátor szerepet tölt be a társulás megalakulásában, döntési joggal nem rendelkezik. Ezt
követıen kerül sor az intézıbizottság, valamint a felügyelı bizottság megalakítására.
Elızetes számítások alapján, ahol nincs kövesút, és egy összegben készpénzben történik a befizetés, ott 80-85 e
Ft, míg ahol van kövesút a helyreállítás miatt 25 E Ft-tal több az összeg. Ebbıl lejön a 15 % közmőfejlesztési
hozzájárulás, valamint a beruházás befejezése után 4 évig kommunális adókedvezmény illeti meg az
ingatlantulajdonost.
Kérte az egyéni választókerületek képviselıit, hogy az utca-bizalmik neveit minél elıbb adják le a
Városüzemeltetési osztályon, hogy a Szervezı bizottság ülésére ez már ismert legyen.
Vass Ignác képviselı nem értette, hogy a korábbi ütemezési terv miért borult fel ennyire, nagyon nehéz lesz
megmagyarázni a lakosságnak, hogy miért fontosabbak a városközponttól kijjebb esı területek, mint a város
frekventált helyein lévı a városközpontjában lévı utcák, amelyek csak a második ütembe kerülnek sorra.
Dr. Kovács Béla képviselı egyetértett az elıtte felszólaló képviselı véleményével. Mindenképpen szükséges,
hogy a körzeti képviselık szakmailag meg tudják indokolni a lakosság elıtt, hogy miért így változott az
ütemezés.
Dr. Dávid Imre polgármester elmondta, számára is kellemetlen, de ı is csak utólag értesült errıl.
Tótka Sándor képviselı kérdése, hogy a Körös soron a nyaralók tulajdonosait hogyan tudják beazonosítani,
van-e a hivatalnak errıl nyilvántartása.
Rau József a Városüzemeltetési osztály vezetıje válaszában elmondta, hogy a nyilvántartása meg van a
hivatalnak, de tudni kell azt, hogy a nyaralók úgy köthetnek a szennyvízre, hogy arra semminemő állami
támogatást nem kapnak, a társulati feltételrendszerbıl mivel üdülıövezet, ki van zárva.
Véháné Szedlák Ildikó képviselı asszony kérdése, hogy mikor lehet az ütemtervet megtekinteni.
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Dr. Dávid Imre polgármester válaszában elmondta, a közmőtársulás megalakulását követıen.
Kovács Attila képviselı a témával kapcsolatban felvetette, hogy a szennyvízcsatornára történı rákötés esetén 4
évre szóló kommunális adókedvezmény illeti meg az ingatlan tulajdonost. A kommunális adó jelenleg
tartalmazza a szemétszállítási díjat. Ha két év múlva megépül a hulladéklerakó, ott díjazás ellenében lehet
szemetet lerakni, a maradék két évben ki fogja ezt az összeget fizetni, milyen módon kerül a probléma
megoldásra. Ha most ígéretet teszünk a lakosságnak, akkor azt az önkormányzatnak tartania kell.
Dr. Dávid Imre polgármester válaszában elmondta, természetesen ehhez tartani kell magát a következı
testületnek is.
Egyéb hozzászólás, vélemény nem volt, a polgármester úr lezárva a témát kérte a képviselıket határozatban
döntsenek a tájékoztatóban foglaltak tudomásul vételérıl.
A képviselı-testület egyhangú, 18 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város képviselı-testülete
154/2001. ( VI. 28.) KT sz. határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete a 2001. Évi út és járdajavítási munkálatokról szóló
tájékoztatóban foglaltakat tudomásul veszi.
Határidı: azonnal
Befejezésként a polgármester tájékoztatta a jelenlévıket, hogy az Ötv. 12. § /4/ bekezdés a. pontja alapján a
Gubucz József igazgató béremelése tárgyú elıterjesztés megvitatására zárt ülés keretében kerül sor.

Megköszönte az érdeklıdık részvételét, a képviselık hozzászólásait és a nyilvános ülést bezárta.

K. m. f.

Dr. Dávid Imre
polgármester

Dr. Csorba Csaba
jegyzı

Jakus Imre
hitelesítı

Vass Ignác
hitelesítı
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Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
Gyomaendrıd
14/2001.
JEGYZİKÖNYV
Készült Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete 2001. június 28-i zárt ülésérıl a Városháza
Dísztermében.
Dr. Dávid Imre polgármester, Gellai Imre alpolgármester,

Jelen vannak:

Babos László, Bátori Gyula, Czibulka György, Ifj. Dógi János, Garai János, Hangya
Lajosné, Hack Mária, Jakus Imre, Jenei Bálint, Knapcsek Béla, Kovács Attila, Dr.
Kovács Béla, Tótka Sándor, Dr. Valach Béla, Vass Ignác képviselık
Dr. Csorba Csaba jegyzı, Megyeri László aljegyzı
Tárgyalási joggal Gubucz József a Bethlen Gábor Szakképzı Iskola igazgatója
Szabóné Galambos Éva jegyzıkönyvvezetı
Dr. Dávid Imre polgármester köszöntötte a Képviselı-testület megjelent tagjait, a jegyzı, aljegyzı urat és
Gubucz József urat a Bethlen Gábor Szakképzı Iskola igazgatóját. Megállapította, hogy az ülés határozatképes, a
20 fıs tagságból jelen volt 17 fı. Hiányzott Császárné Gyuricza Éva, Véháné Szedlák Ildikó képviselı
asszonyok és Dezsı Zoltán alpolgármester.
Jegyzıkönyv hitelesítıknek kijelölte Vass Ignác és Jakus Imre képviselıket.
Az ülés napirendjét a meghívóban leírtak szerint javasolta meghatározni.
A Képviselı-testület egyhangú, 17 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrıd Város képviselı-testülete
155/2001. (VI. 28.) KT sz. határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete a zárt ülés napirendjét az alábbiak szerint
határozta meg:
1.

Gubucz József igazgató béremelése

Határidı: azonnal
Gubucz József igazgató béremelése
Dr. Dávid Imre polgármester tájékoztatásában elmondta, hogy a Bethlen Gábor Szakképzı Iskolának az elmúlt
évek alatt igaz nagyon fáradságos munkával, de jelentıs eredményeket sikerült elérni, amelyben azért az
önkormányzatnak is része volt.
A képviselı-testület nevében ezúton kívánta megköszönni az iskolavezetésének, a tantestületnek a munkáját, azt
a törekvést, hogy a rendelkezésre álló „anyagból” az iskolát fenn tudták tartani, a létszámot tekintve fejlıdni
tudtak és a problémák ellenére szép eredményeket értek el.
Most a minisztériumhoz történı átkerüléssel nem kívánhatnak mást, mint további sok sikert a munkához.
A FVM Hivatal kérése az volt, hogy az iskola átkerülésével az önkormányzat rendezze az igazgató úr alapbérét
június 1-vel visszamenıleg, lehetıleg 2003. augusztus 31-ig, amíg a kinevezése szól. Az igazgató úr eddigi
fizetése 143.700 Ft volt, az emelés után 200.100 Ft-ra változna.
Kérte a képviselıket az elıterjesztés megvitatására.
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Hangya Lajosné a Humánpolitikai Bizottság elnöke hozzászólásában elmondta, hogy a városban alacsony az
intézményvezetık és az iskolavezetık fizetése, amit rendezni kellene a városnak, mert jelentısen elmarad más
városokhoz képest.
Dr. Dávid Imre polgármester egyetértett a véleménnyel, kétségtelen, hogy Gyomaendrıd sokkal alacsonyabb
fizetési mércével dolgozik, de azért intézmény és intézmény között nem lehet általánosítani, mert lényeges
különbségek vannak.
Elıre láthatólag szeptemberben kerül sor az intézményvezetık bérrendezésére.
Tótka Sándor képviselı hozzászólásában elmondta, nyilván, hogy a béremeléssel egyidejőleg a követelmények
is emelkedni fognak.
Dr. Dávid Imre polgármester további észrevétel, hozzászólás nem lévén felkérte a képviselıket, hozzák meg
határozatukat.
A Képviselı-testület egyhangú, 17 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

Gyomaendrıd Város képviselı-testülete
156/2001. (VI. 28.) KT sz. határozata
Gyomaendrıd Város Önkormányzatának Képviselte, mint a munkáltatói jog gyakorlója
elrendeli Gubucz József a Bethlen Gábor Szakképzı Iskola és Kollégium igazgatójának
személyi alapbérét 2001. június 1.-tıl visszamenıleg 44.400,-Ft-tal azaz negyvennégyezer
négyszáz Ft-tal megemelni. A béremelést az intézménynél folyó fejlesztések megszervezéséért
és lebonyolításáért végzett munka elismeréseként adományozza a Képviselı-testület.
Határidı: értelem szerint
Felelıs: Dr. Dávid Imre polgármester
Gubucz József a Bethlen Gábor Szakképzı iskola igazgatója a maga és az iskola tantestülete nevében
megköszönte a Képviselı-testületnek, a polgármester úrnak az eddigi közös munkát, a segítséget az eredmények
eléréséhez.
További napirendi pont nem lévén a polgármester a zárt ülést bezárta.

K. m. f.

Dr. Dávid Imre
polgármester

Dr. Csorba Csaba
jegyzı

Jakus Imre
hitelesítı

Vass Ignác
hitelesítı

167

