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

Dr. Dávid Imre polgármester, Gellai Imre, Dezsı Zoltán alpolgármesterek,
Czibulka György, Császárné Gyuricza Éva, Garai János, Hack Mária, Hangya
Lajosné, Jakus Imre, Jenei Bálint, Knapcsek Béla, Dr. Kovács Béla, Tótka Sándor, Dr.
Valach Béla, Vass Ignác képviselık,
Dr. Csorba Csaba jegyzı, Megyeri László aljegyzı,
Uhrin Zoltánné, Rau József, osztályvezetık, Pápai Pálné, Szilágyiné Bácsi Gabriella,
Kóris Györgyné elıadók,
Önkormányzati intézmények vezetıi, a helyi és megyei sajtó képviselıi,
Jakucs Mária, Szabóné Galambos Éva jegyzıkönyvvezetık,

Dr. Dávid Imre polgármester köszöntötte a képviselı-testület jelenlévı tagjait, a Jegyzı urat, Aljegyzı urat, a
hivatal osztályvezetıit, önkormányzati intézmények vezetıit, a helyi és a megyei sajtó képviselıit, és
valamennyi megjelent érdeklıdıt.
Megállapította, hogy az ülés határozatképes, a 20 fıs tagságból jelen volt 15 fı képviselı. Hiányzott az ülésrıl
Bátori Gyula, Babos László, Kovács Attila, Ifj. Dógi János és Véháné Szedlák Ildikó képviselı.
Jegyzıkönyv hitelesítıknek kijelölte Hangya Lajosné és Tótka Sándor képviselıket.
Ezt követıen röviden szólt az elmúlt ülés óta eltelt idıszak fontosabb eseményeirıl.
A Képviselı-testület az elmúlt ülésén döntött a szennyvízberuházás kivitelezıjérıl. A döntés értelmében a
nyertes Alterra Építıipari Kft-vel július 9-én kellett volna a szerzıdést megkötni, viszont az általuk benyújtott
szükséges dokumentációk hiányossága miatt a szerzıdés aláírására akkor nem került sor, hiánypótlásra kérték fel
a céget.
Ez idı közben a másik két ajánlattevı a Keviép Kft, majd a Betonút Rt. a képviselı-testület döntésével szemben
fellebbezést nyújtott be a Közbeszerzési Döntıbizottság felé.
Az Alterra Építıipari Kft. a hiánypótlásnak eleget tett, így július 11-én a szerzıdés aláírása került, és július 12-én
hivatalosan megnyitották az építési naplót.
Ezt követıen elindult a közmőtársulások szervezése, megalakult az elıkészítı bizottság, az utcabizalmik
megkezdték a felmérést. Jelen pillanatban kb. 50 %-os a szervezettség – az utcabizalmik 70-90 % között tartanak
a felméréssel, várhatóan a jövı hét közepére elérik a szükséges 67 %-os szervezettséget. Általában egy-két
kivétellel pozitív a lakosság hozzáállása.
Megítélése szerint nincs elvi és gyakorlati akadálya annak, hogy várhatóan augusztus 6-án a beruházás
ténylegesen elinduljon a város területén.
A Keviép Kft. a Közbeszerzési Döntıbizottsághoz benyújtott fellebbezésében kérte, hogy az eljárást függessze
fel, és tiltsa meg a szerzıdés megkötését. A Betonút Rt. pedig idıközben visszavonta a fellebbezését.
A döntıbizottság július 18-án tárgyalást folytatott ebben a témában, melyen részt vett Lukovics Béla a Duplex
Kft. ügyvezetıje, Dr. Técsy Gyula ügyvéd úr, és Dr. Csorba Csaba jegyzı úr.
Felkérte Dr. Csorba Csaba jegyzı urat, hogy röviden tájékoztassa a jelenlévıket a tárgyaláson elhangzottakról.
Dr. Csorba Csaba jegyzı elmondta, gyakorlatilag a Közbeszerzési Döntıbizottság arra volt kíváncsi és arra
vonatkozóan kérte a Keviép Kft. nyilatkozatát, hogy megítélésük szerint volt e döntéshozatali eljárásban olyan
gond, probléma, amelynek következtében a döntéshozó eltért volna az ajánlati felhívásban megfogalmazottaktól,
és az elbírálás során adott esetben olyan szempontot értékelt volna, ami az ajánlati felhívásban nem szerepelt.
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A megítélésük szerint a Keviép Kft-nek mindezt nem sikerült bizonyítani, a döntıbizottság 30 napon belül fogja
az üggyel kapcsolatos döntését meghozni.
Lényeges, hogy a Keviép Kft kérte a szerzıdéskötés megtiltását, amit a döntıbizottság nem teljesített, a
szerzıdéskötést nem tiltotta meg, az eljárást nem függesztette fel.
Ha esetlegesen még is valamilyen hibát állapítanának meg a döntéshozatalban, abban az esetben bírsággal sújtja
az önkormányzatot.
Ami pozitív következtetésre ad okot az, hogy az önkormányzat képviseletében megjelentektıl különösebb
bizonyítási eljárást nem kértek, és döntıbizottság a tárgyalás lezárása elıtt külön kihangsúlyozta, hogy az ı
feladatuk nem az, hogy jogi kérdésekben állást foglaljanak, hanem annak az eljárásnak az értékelése, ami arra
irányul, hogy az ajánlati felhívás során a beérkezett ajánlatokat összeveti a döntéshozó, és ennek megfelelıen
milyen döntést hoz. Így adott esetben a Keviép Kft. jogi képviselıjének azon észrevételével, amelyben a
teljesítés és a részteljesítéssel kapcsolatos jogi problémákat feszegette, a döntıbizottság nem is kívánt
foglalkozni.
Dr. Dávid Imre polgármester elmondta, egy ilyen nagy volumenő eljárásban, ha valaki nagyon akar, találhat
hibát. A fı cél az, hogy a beruházás minél hamarabb elinduljon.
További tájékoztatásként elmondta, az elızetes információk szerint a 2.sz. Általános Iskola Hısök úti
épületegységében az életveszélyessé vált tantermeinek kiváltására benyújtott pályázat elutasításra kerül, mivel a
ténylegesen életveszélyessé vált tanterem (3) helyett mi négy tanterem kiváltására nyújtottuk be az igényüket. A
pályázat feltételeiben nem szerepelt, hogy csak annyi tanterem kiváltására lehet támogatást kérni, ahány
ténylegesen életveszélyes, de ennek ellenére még is elutasítják.
Közvetlenül az ülés megkezdése elıtt Soós Endre, aki békéscsabai kötıdéső jelenleg Svájcban él négy
Vidovszky képet ajándékozott a Városi Képtárnak.(1 Vidovszky portré, és 3 családi kép).
A képviselı-testület nevében ezúton köszönte meg az adományt.
Július 14-én a Bizottság elnökökbıl, alpolgármesterekbıl álló munkacsoport ülésén döntés született arról,
miszerint a Kishegyesi 1849-es utolsó gyıztes szabadságharc emlékére állított emlékmő felújítását településünk
önkormányzata 500 DM – val támogatja.
A pénzbeli támogatást Dr. Csorba Csaba jegyzı úr személyesen adta át Kishegyes településnek az emlékmő
ünnepélyes átadása alkalmával.
Július 20-án a Városi Gondozási Központ endrıdi Idısek klubja megalakulásának 30 éves évfordulóját
ünnepelték. Örvendetes, hogy szép számmal jelen voltak a klub akkori vezetıi, dolgozói az alapító klubtagjai.
Július 25-én a Hármas-Körös Kistérségi Területfejlesztési Társulás ülése volt Kétsopronyban. Az ülés fı témája
a regionális szennyvízcsatorna megvalósítása volt.
A közelmúltban megjelent a Békés megye Általános Rendezési Tervének tervezete, melyben Gyomaendrıd és
térsége is szerepel e fejlesztés vonatkozásában.
Az elmúlt hetekben különbözı megyei ünnepségeken vett részt
Kígyósi Napok
Európa Nap, Nemzetközi Lovasnap Szarvason
Vésztı várossá avatása
A Képviselı-testület döntésének megfelelıen a FVM részérıl is aláírásra került a Bethlen Gábor Szakképzı
Iskola fenntartói jogának átadására vonatkozó megállapodás. A 07. havi de júniusi bér nem került átadásra,
amely 13 m Ft körüli összeg, viszont idıarányosan a pedagógus bérfejlesztés és a 13. havi bér, ami
megközelítıleg 6.5 m Ft, átadásra került az FVM-nek.
A Református templom és a Hısök u. iskola között lezárt sikátor a jövı hét folyamán megnyitásra kerül, mivel
utólag tisztázódott, hogy a terület önkormányzati tulajdon.
Végezetül szólt arról, hogy a közeljövıben megindulnak a város jelentıs beruházásai. Augusztusban elindul az
1.6 milliárd Ft összegő szennyvízberuházás, ugyanakkor az Ipari Park beruházás a Gyomaszolg Ipari Park Kft.
kivitelezésében, amely megközelíti a 300 millió Ft-ot.
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Októberben a térségi kommunális hulladéklerakó megépítését szeretnék elkezdeni, amely 650 millió és 1
milliárd Ft közötti értéket képvisel, míg novemberben szeretnék a 24 szociális bérlakás építését elindítani 150
millió Ft értékben. Összességében a beruházások értéke 2.7 milliárd Ft, ami azt jelenti, hogy pótlólagos
kéréseket az alapvetı mőködés fenntartás mellett nem tudnak teljesíteni. Kérte, hogy az intézményvezetık ne
éljenek póttámogatási igényekkel és a képviselık se ígérjenek, mert a város nem kerülhet olyan helyzetbe, hogy
nem fizetıképes. A 2.7 milliárd Ft értékő beruházásokat el kell indítani, ezt kezelni kell, ami biztosított, de
további terheket nem tud a város felvállalni, pótlólagos igényeket, kisebb beruházásokat nem tudnak
finanszírozni. Hitel felvételére nem lesz szükség. Esetleg ezen beruházások befejezését követıen 2004-ben
néhány százezer Ft hitel felvételére sor kerülhet új utak építésére.
Ha minden a tervek szerint alakul jövı ıszre ezek a beruházások elkészülnek, viszont jövıre elindul a Ligetfürdı fejlesztése 780 millió Ft értékben, amelybıl várhatóan 75 millió Ft PHARE támogatás, 390 millió Ft
Széchenyi Terv keretében, 20 millió Ft saját erı és egyéb források.
Ismételten kérte a képviselık, intézményvezetık megértését, türelmét.
A következıkben köszöntötte Rácz József urat az Alföldi Közlekedési Kft. ügyvezetıjét, aki azért került a mai
ülésre meghívásra, mert az utóbbi képviselı-testületi illetve bizottsági üléseken szó esett a helyi autóbusz
közlekedéssel kapcsolatos problémákról.
Kérte a képviselı-testület tagjait, a jelenlévıket, hogy mondják el ezeket az észrevételeket, problémákat,
amelyekre kérte az ügyvezetı urat, hogy lehetıség szerint válaszoljon.
Császárné Gyuricza Éva képviselı az alábbi lakossági kérést, észrevételt tolmácsolta:
- naponta legalább egyszer a helyi járatú autóbusz álljon meg a városi Szakrendelı elıtt. Sok idıs beteg
embernek kell naponta eljárni a szakrendelıbe, a Szabadság téri buszmegállótól hosszú utat kell megtenniük
gyalog a szakrendelıig.
- Ugyanakkor jó lenne, ha a menetrendben naponta egyszer oda- vissza szerepelne a Liget-fürdınél történı
megállás
- nagyon fontos lenne, hogy a buszmenetrend igazodjon a vonat menetrendhez. Konkrét probléma, hogy a
Bega nemzetközi vonat megérkezik 15.32 órakor a busz pedig elmegy 15.25 órakor, a legközelebbi járatra
pedig 50 percet kell várni. Egy-két embert érint, de akit érint az nagyon elégedetlen.
- Az endrıdi településrészen jó lenne, ha megállna a busz a volt Jóbarát és a Közösségi Ház közötti
szakaszon. Valahol a Templom vagy a Takarékszövetkezet tájékán.
- Ugyanakkor sokan szeretnék, ha az endrıdi településrészen is újra mőködne a temetıjárat.
A Jóbarát bisztró mellett lévı lakóház elıtti buszmegállót nehezen tőrik az ott lakók, a megálló éppen az ablakuk
alatt van, a buszra várók rongálják a ház falát, nagy a zaj. Panaszukat írásban is be fogják nyújtani.
Rácz József ügyvezetı válaszában elmondta, olyan jó menetrend, ami mindenkinek megfelel nincs. A
koncessziós szerzıdés szabályozza a járatok számát és az adott megállókat, melyeket rajtuk kívül a Körös-Volán
járatai is használnak. Azok kiépítése nem az ı kompetenciájukba tartozik. A gépkocsivezetı felelıssége, ha nem
a kiépített megállóban áll meg.
A helyi sajtóban is megjelent panaszként, hogy a busz nem áll meg a Jóbarát elıtt, viszont megáll a Hídfınél.
A menetrendet az utasok számához próbálják igazítani. A technikai lehetıségekhez mérten a menetrend
változáskor felmérik, hogy melyik vonattal hány utas jön, hányan vennék igénybe az autóbuszt, és ehhez
próbálnak igazodni. Jelenleg három olyan vonat van, amelytıl 40 percen belül nincs helyi autóbusz járat.
A szakrendelınél és a fürdınél történı megállással az a probléma, hogy nagyon nehéz az eljárás, keskeny az út,
a fürdınél például egy vasárnapi nap, ha jó idı van, telítettek a gépkocsi parkolók, nincs buszforduló. A Hısök
úton a szakrendelıvel szemben a vállalkozók házánál pedig hétköznap nagy a gépjármő forgalom ügyfélfogadási
idıben, a gépkocsik két oldalt leparkolnak, a busz alig fér el a keskeny úton.
Nyitottak minden új kezdeményezésre, amennyiben az technikailag is megoldható.
Az endrıdi temetıjáratot két évvel ezelıtt beindították, azzal, hogy amennyiben lesz rá igény úgy a következı
évben is mőködtetik. Nem volt rá igény, ugyanakkor ott is gondot jelentett a buszforduló.
Mindezek ellenére minden új igényt, kérést megvizsgálnak, és lehetıség szerint megpróbálják teljesíteni azokat.
Dr. Dávid Imre polgármester hangsúlyozta, az elhangzott felvetések nem a helyi autóbusz közlekedés
kritizálására irányulnak, hanem jobbító szándékkal vetik fel azokat a problémákat, amelyekre akár közösen
együttmőködve tudnának megoldást találni.
Több alkalommal érkezett panasz arra, hogy fıleg az esti órákban a busz nem várja meg a vonatot, ha az esetleg
késik.
A képviselı-testület azt szeretné, ha az itt elhangzott un. „építı jellegő” kritikákat a közeljövıben változtatásra
kerülı menetrendnél figyelembe vennék, közösen együttmőködve keresnék a megoldást.
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Összességében nincs a járatokkal probléma, esetenként egy-két járattal, és egy- két sofır hozzáállásával van
gond, amit az üzemeltetınek ki kell vizsgálni.
Császárné Gyuricza Éva képviselı reagálva az ügyvezetı elmondására, hangsúlyozta a fürdıt és a szakrendelıt
hétköznap kellene a buszjáratnak érinteni, hiszen akkor mennek az emberek vizsgálatra, gyógytornára stb. Az
idıseknek nagy segítséget jelentene.
Dr. Dávid Imre polgármester elmondása szerint az üzemeltetınek azért meg kell szívlelni a képviselık által
írásban is leadásra kerülı problémákat, és a lakosság megelégedésére lehetıség szerint próbáljanak azokra
megoldást találni. Próbajáratok beindításával felmérhetı, hogy az igény hosszú távon hogyan teljesíthetı.
Gellai Imre alpolgármester egy konkrét esetet kívánt megemlíteni, csupán jobbító szándékkal.
Július 20-án történt, hogy a vasútállomásról 11.36 órakor elment az autóbusz endrıdre, ugyanakkor Békéscsaba
felıl 11.45 óra után ért be a vonat, amelyrıl nyolc utas szeretett volna endrıdre átmenni. A 11.36 órai
buszjárattal utazók közül egy utas megkérdezte a sofırt, hogy megvárja e a vonatot, mire a sofır közölte,
bizonyos megjegyzéssel, hogy nem mert akkor nem lesz ideje ebédelni. Azt követıen mire az endrıdi járat
visszaért a vasútállomásra már nem volt utas, mert azok elmentek a távolsági autóbusszal.
Ez csak az egyik eset, amikor a sofır nem oda illı megjegyzést tett az utasok elıtt, erre azért az üzemeltetınek
oda kell figyelni, mert ez nem vet jó fényt sem rájuk, sem pedig a városra.
Rácz József ügyvezetı köszönettel vette az észrevételt, az esetet ki fogják vizsgálni. Az elmúlt két hónapban
pontosan ilyen eset miatt mondtak fel két dolgozónak.
Ami a déli buszjáratokat illeti, 11.14 órakor, majd 11.52 órakor érkezik egy vonat Békéscsabáról. Az elızetes
utasszámlálás alapján ezzel a két vonattal sokkal több utas érkezik mint a 11.35 órakor Budapest felıl érkezı
vonattal. Az autóbusz a vasútállomáson van 11.25 órakor és 11.35 órakor, endrıd felıl és a buszpályaudvar felıl,
direkt ezekhez a vonatokhoz. Ott már várja – hétköznap – 30-40 utas a buszt, viszont a sofıröknek éppen akkor
van 25 perce arra, hogy elmenjenek ebédelni, majd 13.20 órakor indulnak a vasútállomástól endrıdre és a Fı tér
felé. Közben van egy távolsági járat, amely el tudja vinni az utasokat.
Mindezek ellenére az augusztusi iskola járat menetrend készítésekor ezt figyelembe fogják venni, és a menetrend
tervezetet véleményezésre be fogják terjeszteni a szakbizottságok, illetve a képviselı-testület elé.
Hangya Lajosné a Humánpolitikai bizottság elnöke kérte, hogy az iskola járatokat egyeztessék le az iskolákkal
is. Az elmúlt tanévben jól mőködött az iskolajárat, jó lenne, ha ez a jövıben is így mőködne.
A gyomai településrészen a vasárnapi temetıjárat jól mőködik, elégedettek az utasok.
Jó lenne, ha az endrıd felıl jövı járaton a sofır bemondaná, hogy merre megy a gyomai településrészen – a
vasútállomásra, vagy a Fı térre.
Kérdezte továbbá, hogy a csuklós autóbusznak van e érvényes zöldkártyája. Nagyon főstıl, szennyezi a levegıt.
A Közösségi Házzal szemben lévı oldalon a buszmegálló rendkívüli rossz állapotban van. Kérte az illetékesek
intézkedését.
Jakus Imre képviselı elmondta, évek óta visszatérı probléma, hogy az iskolai tanév befejeztével, illetve az
évközi iskola szünetek idején az iskolajáratok megszőntével Nagylaposra nincs buszjárat. Kérte a kft-t, hogy
iktassanak be menetrendszerő buszjáratot erre a településrészre is.
Rácz József ügyvezetı a felvetésekre elmondta, a csuklós autóbusznak van érvényes zöldkártyája, mőszakija, a
motorja a jövı héten kerül felújításra.
Nagylapos vonatkozásában már tettek javaslatot a hivatal felé, – két idıpont megadásával - hogy a jelenlegi
menetrendbe hová iktassanak be menetrendszerő járatot, de a mai napig nem érkezett visszajelzés, hogy kell,
vagy nem.
Dr. Dávid Imre polgármester lezárva a témát megköszönte Rácz József úrnak, hogy elfogadta a meghívást és
válaszolt a felvetésekre. Kérte a képviselıket, hogy akinek a fentieken túl egyéb gondja, kérése merül fel a
buszjáratokkal kapcsolatban, úgy azt írásban adják le a Városüzemeltetési osztályra.
A Blaha út rekonstrukciójával a Közösség házzal szemben lévı buszváró is felújításra fog kerülni várhatóan a
szeptember hónap folyamán.
Ezt követıen megkérdezte az alpolgármestereket, a képviselı-testület tagjait, van e napirend elıtti bejelenteni
valójuk, interpellációjuk.
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Az érintettek részérıl hozzászólás nem volt, a polgármester javaslatot tett az ülés napirendjére az alábbiak
szerint:
Az összefőzött anyagban a 13. Napirendi pont mellékletében módosítás történt, kérte a képviselıket, hogy ezt az
anyagot vegyék figyelembe.
Szintén az összefőzött anyag szerinti 14. Napirendi pont ketté lett osztva, így 15. Napirendi pontként fog
szerepelni a kistérségi regionális szennyvízelvezetési program megvalósíthatósági tanulmánytervének
készítésére pályázat benyújtása tárgyú elıterjesztés. Ennek megfelelıen a meghívóban szereplı sorszámok
tolódni fognak, és végül 24. Napirendi pontként kerülne megtárgyalásra a Városi Családsegítı Központ pályázat
Pedagógiai Szakszolgálat eszközbeszerzésére a Békés Megye Közoktatási Közalapítványhoz tárgyú
elıterjesztés.
Kérte a képviselıket, amennyiben egyetértenek a napirend fentiek szerint történı módosításával, úgy hozzák
meg határozatukat.
A képviselı-testület egyhangú 15 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város képviselı-testülete
157/2001. (VII. 26.) 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.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

Lakások és helyiségek bérletérıl és elidegenítésérıl szóló rendelet módosítása
Tájékoztató a 2001 évi normatív állami támogatás várható alakulásáról
Ipari Park fejlesztésének forrásai
A Rózsahegyi Kálmán Általános Iskola és Diákotthon kerettantervre épülı pedagógiai program jóváhagyása
A Kner Imre Gimnázium Szakközépiskola és Kollégium kerettantervre épülı pedagógiai programjának
jóváhagyása
Az általános iskolákban végzett szakmai szakértıi vizsgálatról készült jelentés
Az Önkormányzati fenntartású közoktatási intézményekben a 2001/2002-es tanévben indítandó
tanulócsoportok és létszámok jóváhagyása
A Rózsahegyi Kálmán Általános Iskola és Diákotthon kérelme a DADA program bevezetésére
A Kner Imre Gimnázium Szakközépiskola és Kollégium 2001. évi érettségi, érettségi képesítı vizsga
eredményei
A Városi Zene- és Mővészeti Iskola kérelme a balett oktatás bevezetése ügyében
Tulipános Óvoda támogatási kérelme
Liget-fürdı fejlesztése
Költségelvő 24 szociális bérlakás építésére ajánlati felhívás nyílt közbeszerzési eljárás megindításra
2001. évi „TFC”- s pályázatok
„Hármas-Körös” Kistérségi Területfejlesztési Társulás pályázata a Békés Megyei Területfejlesztési Tanács
területfejlesztési célelıirányzatának támogatási keretére kistérségi regionális szennyvízelvezetési program
megvalósíthatósági tanulmányterv készítése tárgyában
„Hármas-Körös” Kistérségi Területfejlesztési Társulás alapító okiratának és megállapodásának módosítása
Tájékoztató a PHARE program jóléti innovációs projektjérıl ( az írásos anyag az ülésen kerül kiosztásra)
Az önkormányzat birtokában lévı mezıgazdasági területek határszemléjének tapasztalatai
Népliget úti nyárfák kitermelése
Szolgálati bérlakások kiutalása
Dr. Bagaméri Jánosné kérelme, ajánlata
Szarka Balázs Gyomaendrıd, Keleti u. 1/1 sz. alatti lakos földterület vásárlásra vonatkozó kérelme
Tímár Andrásné által a Liget-fürdıben építendı Pizzéria látványterve
Városi Családsegítı Központ pályázata Pedagógiai Szakszolgálat eszközbeszerzésére a Békés megyei
Közoktatási Közalapítványhoz
Bejelentések

Határidı: azonnal
Az elsı napirend megtárgyalása elıtt a lejárt határidejő határozatok végrehajtásáról készült jelentés
megvitatására kérte fel a képviselıket.
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A 80/2001(III.29.)KT. sz. határozat végrehajtására tett jelentés kiegészítéseként elmondta, mindenképpen
szerették volna, ha az öregszılıi ivóvízvezeték hálózat bıvítése megtörténik, de látni kell azt, hogy a betervezett
keretösszeg olyan nagymértékő volt, hogy abban nem igen lett volna partner senki. Ilyen hosszúságú távért ilyen
nagyságrendő pénzt nem lehet elkérni, az egész beruházást újra át kell gondolni, és a pályázat benyújtását meg
kell ismételni.
73/2001.(III.29.)KT. sz. Pályázat benyújtása a Gondozási Központ bıvítésére átmeneti szállás, konyhabıvítés
tárgyú határozatra tett jelentéssel kapcsolatban elmondta, nem volt remélhetı, hogy mindkét pályázat pozitív
elbírálásban részesül. A gond az, hogy a konyhabıvítésre az igényelt 10 m Ft helyett 5 m Ft támogatást kaptunk,
így további pályázatokat kell benyújtani ahhoz, hogy a tervezett beruházást meg tudják valósítani. E tárgykörben
a területfejlesztési célelıirányzat támogatás elnyerésére nyújtanának be pályázatot, mely elıterjesztés önálló
napirendként szerepel a mai ülésen.
További kiegészíteni valója nem lévén megkérdezte a képviselı-testület tagjait, van e kérdésük, észrevételük a
jelentéssel kapcsolatban.
Császárné Gyuricza Éva képviselı a 278/2000.(XI.30.)KT. sz. Lakáskoncepció elfogadása, pályázat szociális
bérlakások építésére tárgyú határozattal kapcsolatban megkérdezte, miért kell a Gazdasági Minisztériumnak
négy hónap arra, hogy a támogatási szerzıdés aláírására kerüljön.
Dr. Dávid Imre polgármester válaszában elmondta, nyilván meg van az oka ennek, viszont még mindig jobb
késıbb, mint soha, mert az azt jelentené, hogy nem nyertünk a pályázaton. A szerzıdéskötés határideje
augusztus 31.
Az utóbbi idıben olyan nagymértékő lett a beruházások száma, és igénye az országban, hogy a megítélt
támogatásokat likvid és infláció probléma nélkül nem biztos, hogy gyorsan és azonnal lehet teljesíteni.
Az Ipari Park infrastrukturális fejlesztésére benyújtott pályázatunk még az elmúlt év decemberben elbírálásra
került, de a mai napig nincs a szerzıdés aláírva.
További kérdés, hozzászólás a képviselık részérıl nem volt, a jelentésben foglaltakat az elhangzott
kiegészítésekkel egyhangú 15 igen szavazattal elfogadták és az alábbi határozatot hozták.
Gyomaendrıd Város képviselı-testülete
158/2001. (VII. 26.) KT sz. határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete a 30/2001.(II.22.), 54/2001.(III.29.), 73/2001.(III.29.),
80/2001.(III.29.), 85/2001.(IV.26.), 86/2001.(IV.26.), 108/2001.(V.31.), 112/2001.(V.31.),
117/2001.(V.31.), 118/2001.(V.31.), 119/2001.(V.31.), 120/2001.(V.31.), 121/2001.(V.31.),
122/2001.(V.31.),
123/2001.(V.31.),
124/2001.(V.31.),
260/2000.(X.26.),
278/2000.(XI.30.)KT. sz. határozatokról készült jelentést elfogadta.
Határidı: azonnal
1. Napirendi pont
A lakások és helyiségek bérletérıl és elidegenítésérıl szóló rendelet módosítása
Dr. Dávid Imre polgármester felkérte Dr. Csorba Csaba jegyzıt röviden ismertesse a rendelet módosítás
lényegét.
Dr. Csorba Csaba jegyzı elmondta, a rendelet módosítását a Humánpolitikai Bizottság kezdeményezte a
Képviselı-testületnél, amelynek oka, hogy az elmúlt idıszakban több esetben is elıfordult, hogy alig egy éves
bérleti jogviszony után a bérlık visszaadták a lakásokat az önkormányzatnak és a lelépési díjra igényt tartottak.
Az alapvetı problémát nem is ez jelenteni, hanem az, hogy ezek a családok nagy valószínőséggel rövid idın
belül visszakerülnek a bizottsághoz lakásproblémájukkal, ezért kezdeményezné a bizottság egy hosszabb bérleti
jogviszony letöltése esetén járó lakáshasználatba vételi díj megtérítését.
Ezen módosítás a jelenleg hatályos önkormányzati rendelet 18. § /2/ bekezdését érinti, míg a /1/ bekezdés
változatlanul a képviselı-testületi hatáskör fenntartását mutatja, amikor is közös megegyezéssel kerül sor a
lakásbérleti jogviszony megszüntetésére, abban az esetben a képviselı-testületnek meg van az a hatásköre, hogy
más összegő lelépési díjat adjon a bérlı részére, azon esetekben, amikor valamilyen várospolitikai okból az
önkormányzatnak szükséges van az adott lakásra.
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Dezsı Zoltán alpolgármester a /2/ bekezdésben foglaltakat javasolta kiegészíteni azzal, miszerint újabb három
évig nem folyamodik az önkormányzathoz bérlakás igénnyel.
Dr. Csorba Csaba jegyzı reagálva a javaslatra elmondta, a rendelet-tervezet kiegészítésére meg van a
lehetısége a képviselı-testületnek, azonban mivel a bérlakások kiutalása a Humánpolitikai Bizottság
hatáskörébe tartozik, így ezt a feltételt a Bizottságnak a döntéshozatala során kell figyelembe venni, mivel ezek a
bérlakások pályázat útján kerülnek kiutalásra, és annak, aki lelépési díjban részesült a bizottság nem biztosít
újabb bérlakást.
Dr. Dávid Imre polgármester további hozzászólás, vélemény nem lévén a rendelet megalkotására kérte fel a
képviselıket.
A szavazás elıtt felhívta a figyelmet, hogy a rendelet megalkotásához minısített többségő szavazatra van
szükség.
A képviselı-testület egyhangú 15 igen szavazattal megalkotta
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
14/2001.(……)KT. sz. rendeletét
a lakások és helyiségek bérletérıl és elidegenítésérıl szóló
12/2001.(IV.27.)KT. számú rendelet módosításáról
2. napirendi pont
Tájékoztató a 2001. Évi normatív állami támogatás várható alakulásáról
Dr. Dávid Imre polgármester felkérte Szilágyiné Bácsi Gabriella pénzügyi ügyintézıt adjon rövid szóbeli
tájékoztatást a napirendi pont lényegérıl.
Szilágyiné Bácsi Gabriella ügyintézı elmondta, elıreláthatólag az idei évben önkormányzati szinten normatív
állami támogatás visszafizetési kötelezettség nem fog jelentkezni, sıt az eddigi információk szerint 2.846 e Ft
plusz normatív állami támogatási igény jelentkezhet.
Az anyagban felsorolt intézmények közül a Zeneiskolánál elképzelhetı, hogy jelentkezik visszafizetési
kötelezettség, de bíznak abban, hogy a szeptemberi beiratkozás pozitív irányba fogja változtatni ezt a tényállást.
A többi intézmény esetében sem plusz igény, sem pedig visszafizetési kötelezettség nem várható. Amennyiben
még is lenne visszafizetési kötelezettsége az intézményeknek, úgy az önkormányzati támogatás csökkenéssel fog
járni.
Kérdés, észrevétel a témával kapcsolatban nem volt a Képviselı-testület egyhangú 15 igen szavazattal az alábbi
határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város képviselı-testülete
159/2001. (VII. 26.) KT sz. határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete a „Tájékoztató a 2001. évi normatív állami támogatás várható
alakulásáról” tárgyú elıterjesztést elfogadja.
Azon intézmények, melyek a normatív állami támogatáshoz kapcsolódó ellátotti létszámot a
tervezetthez képest alulteljesítik (és ez feladat elmaradással jár) a tanulói létszám csökkenésbıl adódó
visszafizetési kötelezettségüket kötelesek a 2001. évi költségvetésükbıl, míg a napközi ellátással és az
étkezéssel kapcsolatos visszafizetési kötelezettségüket a 2002. évi költségvetésükbıl kigazdálkodni.
A normatív állami támogatás visszafizetési kötelezettség önkormányzati támogatás csökkenéssel jár.
A tanulói létszám csökkenéssel kapcsolatos intézkedés
Felelıs: Intézményvezetık
Határidı: 2001. október 31.
A napközi ellátással és étkezéssel kapcsolatos elszámolás
Felelıs: Intézményvezetık
Határidı: 2002. január 31.
2001. évi rendeletmódosítás
Felelıs: Dr. Csorba Csaba jegyzı
Határidı: 2001. december 31.
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3. Napirendi pont
Ipari Park fejlesztésének forrásai
Dr. Dávid Imre polgármester felkérte Dr. Valach Bélát a Városfenntartó Bizottság elnökét az elıterjesztés
szóbeli ismertetésére.
Dr. Valach Béla bizottsági elnök elmondta, a Gyomaszolg kft. által beterjesztett ismertetıbıl láthatóak az ipari
park infrastruktúra I. ütem építése beruházási költségeinek alakulása. A beruházás költségének saját erıs része
különbözı pályázati lehetıségek kihasználásával, illetve önkormányzati tulajdon földterületek értékesítésével
csökkenthetı.
A saját forrás rendelkezésre állását igazoló tulajdonosi hitelszerzıdés összegét a Gazdasági Minisztérium
142.400 e Ft-ban határozta meg. A Központi TFC által megítélt támogatásra a szerzıdést a Magyar
Államkincstárral kell megkötni. A szerzıdést a mai napig nem kapta meg a Kft. Elızetes információk alapján az
államkincstár 150.900 e Ft-ban jelölte meg a saját forrás rendelkezésre állását igazoló tulajdonosi hitel
szerzıdés összegét.
A képviselı-testületnek a 150 millió Ft-ra kell fedezetet biztosítani a határozati javaslatban foglaltak szerint,
amely vélhetıen még módosulni fog. A fedezet biztosítás egy rendelkezésre állást biztosít, de nem feltétlen
ennyi saját erıt, tehát még lényeges saját erı csökkenés várható.
Császárné Gyuricza Éva képviselı a pontosítás kedvéért kérdezte, a 150 millió Ft-ot felvesszük hitelkén, vagy
csak garanciáról van szó.
Dr. Dávid Imre polgármester hangsúlyozta, csak garanciáról van szó. Bízzunk benne, hogy hitel felvételre
egyáltalán nem lesz szükség.
Császárné Gyuricza Éva képviselı véleménye szerint ebben az esetben a határozati javaslatban szereplı
megfogalmazás pontosításra szorulna, ugyanis a hitel garancia és a hitel szerzıdés között van némi különbség.
A továbbiakban az ipari park pénzügyi- beruházási terve iránt érdeklıdött. Amennyiben ezek a tervek
elkészültek, úgy szeretné azokat áttekinteni.
Dr. Dávid Imre polgármester elmondta, a Felügyelı Bizottságnál a tervek rendelkezésre állnak, bármikor
megtekinthetıek.
Dr. Csorba Csaba jegyzı a képviselı asszony véleményére reagálva hangsúlyozta, a határozati javaslatban
tulajdonosi hitelrıl van szó, ami azt jelenti, hogy az önkormányzat, mint tulajdonos hitelt biztosít a saját
tulajdonában lévı vállalkozásnak. A hitelszerzıdés nem azt jelenti, hogy pénzintézettıl vesz fel hitelt az
önkormányzat, hanem a 150 millió Ft-ot a beruházás során hitel formájában rendelkezésére bocsátja a Kft-nek,
és azt követıen, ahogy az ingatlan értékesítésébıl a pénz visszafolyik és egyéb pályázati pénzekhez hozzájut a
Kft, ezt a hitel összeget mindenképpen csökkenti.
A hitelgaranciát a pénzintézet állítja ki a Kft részére, az önkormányzat pedig kezességet vállal ezért a
garanciáért.
Egyéb hozzászólás, vélemény nem hangzott el, a képviselı-testület a határozati javaslatban foglaltakat egyhangú
15 igen szavazattal elfogadta és az alábbi határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város képviselı-testülete
160/2001. (VII. 26.) KT sz. határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı – testülete az Ipari Park alap infrastruktúra I. ütem megépítésére a
Békés Megyei Területfejlesztési Tanács, Gazdasági Minisztérium és a FVM által kiírt területfejlesztési
célelıirányzat támogatásának elnyerésére benyújtott pályázathoz 150.900 e Ft saját forrást biztosít
tulajdonosi hitelszerzıdés formájában.
Határidı: 2001. Szeptember 30.
Felelıs: Dr. Dávid Imre polgármester
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4. Napirendi pont
A Rózsahegyi Kálmán Általános Iskola és Diákotthon kerettantervre épülı pedagógiai program
jóváhagyása
Dr. Dávid Imre polgármester felkérte Hangya Lajosnét a Humánpolitikai Bizottság elnökét az elıterjesztés
ismertetésére.
Hangya Lajosné bizottsági elnök elmondta, a bizottság megtárgyalta az anyagot. A többi iskolákhoz hasonlóan
a Rózsahegyi Kálmán Általános Iskolának is feladata, hogy a 28/2000. (IX. 21.) OM. rendelet a kerettantervek
kiadásáról, bevezetésérıl és alkalmazásáról elrendeli, hogy 2001. szeptember 1.-tıl a kerettantervek alapján kell
oktatni az 1., az 5. és a 9. Évfolyamokon. Majd a 2004/2005-ös tanévig a többi évfolyamokon is a
kerettanterveken alapuló helyi tantervek szerint kell oktatni.
A rendeletben foglaltaknak megfelelıen az iskola elkészítette ezt a szakmai alapdokumentumot, amely az iskola
stratégiáját tartalmazza. Személy szerint tetszett a beköszöntı szövegben az a gondolat, hogy „Minden település
jövıjének záloga a saját iskolája”, amely a város valamennyi iskolájára vonatkozik.
Az alapdokumentum nevelés centrikus, differenciált képzést biztosító programot tartalmaz, ahol a gyermeki
személyiséget veszik elsısorban figyelembe és a gyermek személyiségfejlıdése meghatározó. Nagyon fontos az
iskola életében a pedagógiai értékelés és a gyerekeknek a motiválása a tudás elsajátítására. Egyedülállóan és
nagyon magas fokon folytatja az iskola a minıségbiztosítási programot a Coménius 2000 program alapján.
Az intézmény pedagógiai programja és helyi tantervei tartalmi szempontból a törvény elıírásainak megfelel. A
pedagógiai program képzési szakaszonként határozza meg az intézmény oktatási-nevelési feladatait,
követelményeit. A pedagógiai folyamat fejezetben az iskola funkciókhoz rendelt teljesítését és
személyiségfejlesztı feladatokat határozza meg. A meghatározás mellett konkrét értékelési és mérési
módszereket dolgoz ki a megvalósulás ellenırzésére.
Ami visszatérı gondot és problémát jelent az iskolának és a fenntartónak az az iskolaotthonos ellátás kérdése. A
jogszabályi változás következményeként az önkormányzatnak az iskolaotthonos oktatásban résztvevıknek
biztosítani kell az ingyenes étkeztetést és ingyen tankönyvet, amelynek költségét nehezen tudják a
költségvetésbıl kigazdálkodni. Egy gazdasági évben 1.5 millió Ft plusz terhet jelent.
A bizottság a probléma megtárgyalása során úgy foglalt állást, hogy az iskolaotthonos oktatás folytatását
szakmai szempontból támogatja, viszont pénzügyi fedezet hiányában olyan megoldást javasolnának, hogy az
iskolaotthonos oktatás helyett a Városi Családsegítı Központ bevonásával a szociálisan hátrányos helyzető
gyerekeket is kötelezni kell a napközi igénybevételére. Ezen rászoruló gyerekek feltárásában az iskola és
családsegítı központ együttmőködése szükséges. Ugyanakkor fontos lenne, hogy a kiegészítı családi pótlék a
gyerekek iskoláztatására fordítódjék, amelyet a hivatal tudna segíteni.
Mindezek alapján javasolta a határozati javaslatban leírtak elfogadását, miszerint az iskolaotthonos ellátás
kerüljön törlésre az iskola alaptevékenységébıl, mivel az ahhoz szükséges pénzügyi forrás nem áll
rendelkezésre.
Császárné Gyuricza Éva képviselı kérte, hogy amennyiben az iskola alaptevékenységébıl törlésre kerül az
iskolaotthonos ellátás, úgy a határozati javaslatban szerepeljen, hogy kötelezik ennek a kb. 50-60 gyereknek a
napközi ellátását, mert félı, hogy ezeknek a gyerekeknek a sorsa e miatt kétségessé válik. 1.5 millió Ft valóban
sok pénz, de itt 50-60 gyermek sorsáról van szó.
Dr. Csorba Csaba jegyzı a kérésre reagálva elmondta, a határozati javaslatban nem lehet kimondani azt, hogy
ezen gyerekeket kötelezni kell a napközi ellátás igénybevételére, mivel ez a szülı döntési joga.

Azzal azonban ki lehet egészíteni, miszerint a Képviselı-testület felhívja a családsegítı központ figyelmét, hogy
a rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesülı gyermekek iskoláztatását, ellátását kísérje fokozott
figyelemmel, és a szükséges javaslatokat tegye meg a gyámhivatal felé, amely esetben már kötelezhetı lesz a
napközi ellátás igénybevételére.
Dr. Dávid Imre polgármester véleménye szerint az iskola pontosan tudja, hogy kik az ebben érintettek. A tanév
megkezdésével a felmérést el tudják kezdeni, a családsegítı központ elindítja ezt a folyamatot, a gyámhatóság
pedig meghozza a szükséges határozatokat.
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További kérdés, észrevétel a napirendi ponttal kapcsolatban nem volt, a polgármester a határozati javaslat I.
pontját a jegyzı úr által javasolt kiegészítéssel tette fel szavazásra, amely szerint a Képviselı-testület felhívja a
családsegítı központ figyelmét, hogy a rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesülı tanulók
iskoláztatását, ellátását kísérje fokozott figyelemmel, és a szükséges javaslatokat tegye meg a gyámhivatal felé.
A képviselı-testület a javaslatot egyhangú 15 igen szavazattal támogatta és az alábbi határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város képviselı-testülete
161/2001. (VII. 26.) KT sz. határozata
I.
Gyomaendrıd Város Önkormányzatának Képviselı-testülete az 1993. évi LXXIX tv. a közoktatásról
102. § (2) e. pontjában kapott felhatalmazása alapján a Rózsahegyi Kálmán Általános Iskola és
Diákotthon a kerettantervek bevezetése miatt módosított pedagógiai programját jóváhagyja, azzal a
feltétellel, hogy a 2001/2002-es tanévtıl iskolaotthonos ellátást nem folytathat.
A Képviselı-testület felhívja a Városi Családsegítı Központ figyelmét, hogy a rendszeres
gyermekvédelmi támogatásban részesülı tanulók iskoláztatását, ellátását kísérje fokozott figyelemmel,
és a szükséges javaslatokat tegye meg a Városi Gyámhivatal felé.
Határidı: a 2001/2002 tanév elıkészítése, illetve értelem szerint
Felelıs: Ladányi Gáborné igazgató, Czikkely Erika intézményvezetı
II.
Gyomaendrıd Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a Rózsahegyi Kálmán Általános Iskola és
Diákotthon 289/1999. (X. 28.) KT. sz. határozattal jóváhagyott alapító okiratát módosítja.
Az alapító okirat 3./ pontjában – Állami feladatként ellátandó alaptevékenysége - fejezetbıl törlésre
kerül az “Iskolaotthonos ellátás” feladat.
Határidı: azonnal
5. Napirendi pont
A Kner Imre Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium kerettantervre épülı pedagógiai programjának
jóváhagyása
Dr. Dávid Imre polgármester átadta a szót Kóris Györgyné oktatási fıelıadónak.
Kóris Györgyné oktatási fıelıadó elmondta, az utóbbi idıben az oktatási intézmények elég sok jogszabályi
változáson mennek keresztül. A kerettanterv bevezetésével kapcsolatos jogszabályon túl a gimnáziumot még az
érettségi vizsgaszabályzat módosításáról szóló jogszabály is érinti, amely június hónapban jelent meg a Magyar
Közlönyben, ezért teljes mértékben az iskola nem tudott eleget tenni a pedagógiai program átdolgozásának. E
miatt a szakbizottság javasolja, hogy a pedagógiai program azzal a feltétellel kerüljön elfogadásra, miszerint a
kiegészítéseket a szeptember havi ülésre készítse el az intézmény.
Dr. Kovács Béla képviselı, a gimnázium igazgatója tájékoztatásként kívánta elmondani, hogy a kormány az
ország középiskoláiban kétszintő érettségi bevezetését tervezi. A most induló 9. évfolyam lesz az, amely 2005ben kétszintő érettségit fog tenni. A pedagógiai program összeállítása során még nem állt rendelkezésükre az ide
vonatkozó törvény – mely idıközben jelent meg -, és sajnos a szakképzésnél sem tudott még, hogy
szakmacsoportonként melyek lesznek azok a tantárgyak, amelyekbıl 2005-ben érettségi vizsgát lehet tenni.
Ebbıl következıen, ha a kimenet nincs leszabályozva a hozzávaló utat sem tudták minden pontjában rögzíteni.
Dr. Dávid Imre polgármester megköszönte a hozzászólásokat, majd szavazásra bocsátotta a határozati
javaslatban foglaltakat.
A képviselı-testület 14 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város képviselı-testülete
162/2001. (VII. 26.) KT sz. határozata
Gyomaendrıd Város Önkormányzatának Képviselı-testülete az 1993. évi LXXIX tv a közoktatásról 102. § (2)
e./ pontban kapott felhatalmazása alapján, azzal a feltétellel fogadja el a Kner Imre Gimnázium, Szakközépiskola
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és Kollégium pedagógiai programját, hogy az intézmény vezetıje a szeptemberi ülésre az alábbi kiegészítéseket
elkészíti:
• Az oktatási-nevelési célok elérését milyen eszközökkel kívánja az intézmény megvalósítani.
• Milyen ellenırzési eszközöket alkalmaz a célok és feladatok megvalósításának mérésére.
• Kerüljön kidolgozásra a szociális hátrányok enyhítését segítı tevékenység
• A minıségbiztosítási rendszer kidolgozásának ütemterve.
• Az óratervekbıl egyértelmően meghatározható legyen a kerettantervi és választott kötelezı heti
óraszám, valamint a Közoktatási törvény 52. § (7) bekezdése alapján kiszámított idıkeret
felhasználása tanévenként a kerettantervek 2004/2005-ös tanév tejes körő bevezetéséig, figyelembe
véve a törvény átmeneti rendelkezéseit. (124. § (24) bekezdés)
Határidı: 2001. Augusztus 29.
Felelıs: Dr. Kovács Béla igazgató
6. Napirendi pont
Az általános iskolában végzett szakmai szakértıi vizsgálatról készült jelentés
Hangya Lajosné bizottsági elnök elmondta, bizonyára emlékezetes, hogy a képviselı-testület pályázatot
nyújtott be a közoktatási intézmények szakmai vizsgálatára. A 960 ezer Ft pályázati összeg helyett 270 ezer Ft-ot
nyertünk. Az eredeti pályázati cél az általános iskolák teljes körő szakmai vizsgálata volt.
Az elnyert pályázati összeghez kellett igazítani a vizsgálati célt, mely a következı volt:
“Felmérés készítése a tanulási nehézségekkel küzdı, hátrányos helyzető tanulók felzárkóztatásáról, a
tehetséggondozásról. Az esélyegyenlıség megteremtése érdekében alkalmazott módszerek és felmérések
vizsgálata a Rózsahegyi Kálmán Általános Iskola és Diákotthon, valamint a 2. számú Általános Iskola és Óvoda
intézményben.”
A szakmai szakértık a vizsgálatot elvégezték és megküldték az errıl szóló szakvéleményüket.
A vizsgálat során megállapításra került, hogy a társadalmi, szociális körülmények országosan nem javultak, a
gyermekeket érintı negatív hatások megnövekedtek, sok esetben ez a szülıi odafigyelés hiánya, és egyre több a
magatartási, tanulási nehézségekkel küzdı gyermek az iskolákban. Sokat kell az iskoláknak tenni azért, hogy ezt
a hátrányos helyzetet felszámolják, és az esélyegyelıséget próbálják megteremteni. Sok esetben a szülı
felelısségét is az iskolának kell vállalni, ami komoly feladatot ró a pedagógusokra. Az általános iskola
felelıssége a gyermekek tanulásra motiválása, és ha folyamatos kudarc éri a gyereket a tanulásban, akkor azt
soha nem fogja szívesen végezni. A tanulók különbözı képességőek ezért nagyon fontos a differenciált
foglalkozások tartása, sıt sok tanuló esetében egyéni foglalkozások tartására van szükség. Ez plusz óraszámot
jelent, a pedagógustól pedig egy speciális felkészülést, szemléletmódot.
Az órakeret biztosítása a fenntartó felelıssége, a pedagógus felkészítése, a szemléletváltás pedig az iskola
feladata.
Ezeket a megállapításokat az iskoláknak a jövıben figyelembe kell venni, ha azt akarják, hogy változás
következzen be.
A Rózsahegyi Kálmán Általános Iskolában még fokozottabban jelentkeznek ezek a problémák, a cigány
etnikumhoz tartozó gyermekek miatt. Ugyanakkor a 2.sz. Általános Iskolában is fontos, hogy független fejlesztı
pedagógus legyen, amelyre az önkormányzat biztosítsa a törvényes órakeretet. Indokolt lenne fı állású
szociálpedagógus, vagy mentálhigiénés szakember alkalmazása.
Összegezve a Humánpolitikai bizottság javasolja a Képviselı-testületnek a szakértıi jelentés elfogadását.
Dr. Valach Béla bizottsági elnök megítélése szerint egy ilyen vizsgálat alkalmával szinte elıre tudja mindenki,
hogy az milyen megállapításokat fog tartalmazni, hiszen nagyon jól tudott, és ismert, hogy melyik iskolában
milyen a „gyerekanyag”, milyen a szakmai munka. Éppen ezért egy ilyen vizsgálat nem más, mint
„buborékhámozás”, azért, hogy úgy tőnjön, mintha valamit tennénk, és még fizetünk is érte.
Ennek ellenére a szakértık által tett megállapítással éppen szembe ment a testület a fentiekben hozott döntésével,
ezért vagy a vizsgálat volt fölösleges, vagy a testület döntése.
Hangya Lajosné bizottsági elnök véleménye szerint azért a vizsgálat még sem volt felesleges, mert azt azért
bebizonyítja, hogy az önkormányzat intézményében folytatott pedagógiai tevékenység jó, sıt az önértékelési is
jó. Ugyanakkor lehetne egy rossz önértékelés is, amikor azt hinnénk, hogy minden rendben van és egy ilyen
vizsgálat során kerülnének felszínre a hiányosságok. Azért mi szerencsésebb helyzetben vagyunk, mert a
fenntartó is és az iskola is tudja, hogy mik a gyengéi, mik az erısségei, min kell változtatni az iskoláknak.
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Dr. Dávid Imre polgármester véleménye szerint lehet, hogy azok a dolgok, amelyekkel egyébként mi is
tisztában voltunk nem biztos, hogy ilyen formában, kontrolálva, mások által is megerısítve tudtuk.
Természetesen a fenntartóra vonatkozó megállapításokkal is egyet lehet érteni, de ahhoz, hogy azokban a
dolgokban tovább tudjanak lépni elsıdlegesen pénzre van szükség, az oktatásra nem csak önkormányzati, hanem
kormányzati szinten is sokkal több pénzt kellene fordítani.
További hozzászólás, vélemény nem hangzott el, a képviselı-testület a szakértıi vizsgálatról készült jelentést az
elıterjesztésben foglaltak szerint egyhangú 15 igen szavazattal elfogadta és az alábbi határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város képviselı-testülete
163/2001. (VII. 26.) KT sz. határozata
Gyomaendrıd Város Önkormányzatának Képviselı-testülete elfogadja a 2. számú Általános
Iskola és Óvodában valamint Rózsahegyi Kálmán Általános Iskola és Diákotthonban végzett
szakmai szakértıi vizsgálatról készült jelentést és utasítja az iskolák igazgatóit, hogy a
jelentésben foglaltakat már a 2001/2002-es tanév szervezésénél vegyék figyelembe.
Határidı: 2001. Augusztus 29.
Felelıs: Fülöp Istvánné, Ladányi Gáborné igazgató
7. Napirendi pont
Az önkormányzati fenntartású közoktatási intézményekben a 2001/2002-es tanévben indítandó
tanulócsoportok és létszámok jóváhagyása
Hangya Lajosné a Humánpolitikai Bizottság elnöke elmondta, a képviselı-testület korábbi döntésébıl
következıen minden évben jóváhagyásra bekérik az iskoláktól a szeptembertıl indítandó csoport számokat és
létszámokat. A közoktatási törvény 3.sz. melléklete tartalmazza az egyes közoktatási intézményekben elıírt
csoportlétszámokat és a csoportok szervezésének elıírásait, az óvodai, iskola és kollégiumi átlag és maximális
létszám határait.
A Rózsahegyi Kálmán Általános iskola esetében az 1. Évfolyamon a létszám meghaladja a maximális létszámot,
de a többi évfolyamokon e létszám alatt van tanulólétszám átlaga.
A városi Zene és Mővészeti Iskola speciális jellegébıl adódóan, ahogyan tudják a csoportlétszámaikat szervezni,
azt úgy kell a fenntartónak elfogadni.
A Kner Imre Gimnáziumnál két csoportnövekedés van a nappali képzésben, a levelezı tagozaton pedig egy
csoport csökkenés.
A Humánpolitikai Bizottság nevében javasolta az egyes intézményeknél a 2001/2002-es tanévben indítandó
tanulócsoportokat és létszámokat az elıterjesztésben foglaltak szerint jóváhagyni.
Dr. Dávid Imre polgármester egyetértve a bizottság javaslatával felkérte a képviselıket a döntés meghozatalára.
A képviselı-testület egyhangú 15 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város képviselı-testülete
164/2001. (VII. 26.) KT sz. határozata
I.
Gyomaendrıd Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a Rózsahegyi Kálmán Általános Iskola és
Diákotthonban a 2001/2002-es tanévben a következı csoportszámok indítását engedélyezi:

Általános iskolai oktatás 1-8 évfolyam .- 20 csoport.

Speciális tagozat – 5 csoport

Napközis – 9 csoport

Diákotthon – 3 csoport
Határidı: 2001. Augusztus 29.
Felelıs: Ladányi Gáborné igazgató
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II.
Gyomaendrıd Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a Kis Bálint Általános Iskola és Óvodában
a 2001/2002-es tanévben a következı csoportszámok indítását engedélyezi:

Általános iskolai oktatás 1-8 évfolyam. - 31 csoport.

Napközis – 15 csoport.
Határidı: 2001. Augusztus 29.
Felelıs: Fülöp Istvánné igazgató
III.
Gyomaendrıd Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a Kner Imre Gimnázium, Szakközépiskola
és Kollégiumban a 2001/2002-es tanévben a következı csoportszámok indítását engedélyezi:

7-8 évfolyam – 2 csoport

9-12. évfolyam – 13 csoport

Levelezı oktatás – 1 csoport

Kollégium – 3 csoport
Határidı: 2001. Augusztus 29.
Felelıs: Dr. Kovács Béla igazgató
IV.
Gyomaendrıd Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a Városi Zene- és Mővészeti Iskolában a
2001/2002-es tanévben az intézmény által benyújtott csoportszámok indítását engedélyezi:
Határidı: 2001. Augusztus 29.
Felelıs: Holubné Hunya Anikó igazgató
8. Napirendi pont
A Rózsahegyi Kálmán Általános Iskola és Diákotthon kérelme a DADA program bevezetésére
Dr. Dávid Imre polgármester felkérte Hangya Lajosné bizottság elnököt néhány szóban ismertesse az
elıterjesztés lényegét.
Hangya Lajosné bizottsági elnök elmondta, az iskola kérelemmel fordult az önkormányzat felé, hogy
engedélyezze a 2001/2002-es tanévtıl a DADA program bevezetését. A másik általános iskolában ez a program
már évek óta eredményesen folyik, amelynek megvalósulásához a Rendırségtıl kapnak segítséget.
Az intézménynél 199 tanuló részesülne az oktatásban, amely éves szinten 99.500,- Ft-ot igényelne.
A Humánpolitikai Bizottság javasolja a program bevezetését, a szükséges fedezetet pedig a Civilszervezetek
támogatási alapból, városi rendezvényekre tartalékba helyezett összegbıl kérik kijelölni.
Dezsı Zoltán alpolgármester tájékoztató jelleggel kívánta elmondani, hogy Békés megye közepesen fertızött a
drog szempontjából. Ismeretei szerint az iskoláknak lehetısége volt pályázatot benyújtani az Ifjúsági és Sport
Minisztériumhoz a program támogatására, mely nagyvalószínőséggel pozitív elbírálásban fog részesülni. Az
önkormányzati támogatás összegét esetleg ennek figyelembe vételével kellene meghatározni.
Hangya Lajosné bizottsági elnök tudomása szerint a pályázat még nem került elbírálásra, egyébként 1200 Ft/fı
támogatás nyerhetı a pályázaton.
Dr. Dávid Imre polgármester kérte a képviselıket támogassák az iskola kérelmét, és a bizottság javaslatának
megfelelıen a programhoz szükséges költséget biztosítani szíveskedjenek.
A képviselı-testület egyhangú 15 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta.
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Gyomaendrıd Város képviselı-testülete
165/2001. (VII. 26.) KT sz. határozata
Gyomaendrıd Város Önkormányzatának Képviselı-testülete engedélyezi a Rózsahegyi Kálmán
Általános Iskola és Diákotthonban a 2001/2002-es tanévtıl a DADA program bevezetését. A
2001/2002-es tanévben felmerülı 99.500,-Ft-os költséget a 2001. évi Civilszervezetek támogatási
alapból, a városi rendezvényekre tartalékba helyezett összegbıl biztosítja.
Határidı: 2001. Szeptember 1.
Felelıs: Dr. Dávid Imre polgármester
9. Napirendi pont
Tájékoztató a Kner Imre Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium 2001. Évi érettségi, érettségi képesítı
vizsga eredményeirıl
Dr. Dávid Imre polgármester megkérdezte Dr. Kovács Béla képviselıt, az iskola igazgatóját kíván e szóbeli
kiegészítést tenni a tájékoztatóhoz.
Dr. Kovács Béla képviselı, igazgató a tájékoztatóból elsıdlegesen a hatosztályos gimnáziumi képzés elsı
osztálya érettségi vizsgájának eredményeire hívta fel a képviselı-testület figyelmét. Kiemelkedıen jó eredmény
született a 12. A osztályban, ami azt igazolja, hogy a hatosztályos gimnáziumi képzésnek létjogosultsága van.
További örvendetes hír, hogy a továbbtanulásra jelentkezett tanulókat szinte kivétel nélkül az elsı helyre
felvették, ami egyaránt örömet jelent a tanulónak, a szülınek, az iskolának és valahol a fenntartónak is.
Észrevétel, kérdés a tájékoztatóval kapcsolatban nem volt, a képviselı-testület vita nélkül, egyhangú 15 igen
szavazattal az alábbi határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város képviselı-testülete
166/2001. (VII. 26.) KT sz. határozata
Gyomaendrıd Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a Kner Imre Gimnázium, Szakközépiskola
és Kollégium 2000/2001. tanév érettségi vizsgaeredményérıl készített tájékoztatót elfogadja.
Határidı: azonnal
10. Napirendi pont
A Városi Zene és Mővészeti Iskola kérelme a balett oktatás bevezetése ügyében
Hangya Lajosné bizottsági elnök elmondta az iskola kéréssel fordult a fenntartó felé, melyben a balett oktatás
bevezetésének engedélyezését kéri.
A néptánc oktatás megszőnésével jelentısen csökkent az iskola normatív állami támogatása, ezért az iskola
vezetése próbálkozás tesz a balett oktatás bevezetésére, amely idıvel lehetıséget teremt a tanulólétszám
emelkedésére. A 2001 évi költségvetésben mutatószámos fejlesztésként 40 tanulólétszámra majorett
táncoktatásra 365 e Ft szerepel. A majorett tánccsoport azonban nem kíván iskolai képzés keretében mőködni,
ezért az iskola - a táncmővészeti képzésen belül - a balett oktatást kívánja beindítani, amely többlet költségvetési
támogatást nem igényel.
A képzés heti 4 órában történne, a következı tanévben egy csoport beindítására számítanak. Kötelezı tantárgyak
a klasszikus balett, balett elıkészítı gimnasztika, népi gyermekjáték és a tánctörténet. Kötelezıen választható
tantárgyak a néptánc, társastánc és a modern-kortárstánc és vannak szabadon választható tantárgyak.
A táncpedagógus a békéscsabai Jókai Színháznak a mővészeti vezetıje lenne óraadó szaktanárként. Az óraadó
bérköltsége számla ellenében 1.500 Ft/ óra.
Az oktatás bevezetésére a majorettre tervezett mutatószámos fejlesztésre elıirányzott összeg fedezetet nyújt, míg
a következı tanévtıl tervezésre kerülne felmenı rendszerben.
A részérıl felmerült aggályokra, kérdésekre a bizottsági ülésen választ kapott az iskolavezetéstıl, megítélése
szerint a balett oktatásnak van létjogosultsága gyomaendrıdön.
Amennyiben 40 fıvel sikerül beindítani, akkor felmenı rendszerben komoly mozgáslehetıséget biztosíthatna a
gyerekeknek.
Dr. Dávid Imre polgármester elmondta, az iskola kérelmét a Pénzügyi és Gazdasági valamint az Ügyrendi és
Jogi Bizottság is támogatta.
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A határozati javaslat elsı részére az oktatás bevezetésének engedélyezésérıl szól, míg a másik része az iskola
alapító okiratának módosítását tartalmazza, amely szerint a néptánc oktatás szövegrész helyébe balett tanszak
kerülne.
A képviselı-testület részérıl hozzászólás, vélemény nem volt a határozati javaslatot egyhangú 15 igen
szavazattal támogatták és az alábbi határozatot hozták.
Gyomaendrıd Város képviselı-testülete
167/2001. (VII. 26.) KT sz. határozata
I.
Gyomaendrıd Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a 2001/2002-es tanévtıl engedélyezi a
Városi Zene- és Mővészeti Iskolában a balett oktatás felmenı rendszerben történı bevezetését, egyben
utasítja Holubné Hunya Anikó igazgatót, hogy a tanévkezdésre a balett oktatás feltételeit biztosítsa.
Határidı: 2001. Szeptember 1.
Felelıs: Holubné Hunya Anikó igazgató
II.
Gyomaendrıd Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a Városi Zene- és Mővészeti Iskola
290/1999. (X. 28.) KT. számú határozattal elfogadott alapító okiratát módosítja.
Az alapító okirat 3./ pontjának második francia bekezdésében a “néptánc oktatás” szövegrész helyébe
“balett tanszak” kerül.
Határidı: azonnal
11. Napirendi pont
Tulipános Óvoda támogatási kérelme
Dr. Dávid Imre polgármester elmondta, az A Tulipános Óvoda részt kíván venni a Békés Megyei
Közalapítvány oktatási intézmények kötelezı eszközállománya beszerzésének pályázatán. A pályázati
támogatással olyan eszközök birtokába lehet jutni, amelyek a gyermekek egészségét védik, a hatékony óvodai
munkát segítik, és nem utolsósorban növelik az óvoda esztétikai értékét.
Az igényelt támogatáshoz minimálisan 20% önrészt, 120.000,- Ft-ot kell biztosítani. Az óvoda költségvetése
nem tudja biztosítani az önrészt, ezért kérik, az önkormányzat segítségét a pályázat benyújtásához.
A kérelemben megfogalmazott 120.000,- Ft önrészt a költségvetésben céltartalékra elkülönített 2 millió Ft-ból
biztosítható.
A Pénzügyi és Gazdasági bizottság a kérelmet megtárgyalta és javasolja a képviselı-testületnek a kért összeg
biztosítását.
A képviselı-testület a bizottság javaslatával egyetértve egyhangú 15 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város képviselı-testülete
168/2001. (VII. 26.) KT sz. határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı – testülete a Tulipános Óvoda részére a Békés Megye Közoktatási
Közalapítvány által az oktatási intézmények kötelezı eszközállománya beszerzésének támogatására
kiírt pályázat benyújtásához a 2001. évi költségvetés terhére a céltartalékból 120.000,- Ft összeget
biztosít.
Gyomaendrıd Város Képviselı – testülete utasítja a jegyzıt, hogy az Önkormányzat 2001. évi
költségvetésérıl szóló rendelet módosítását készítse elı.
Határidı: 2001. szeptember 30
Felelıs: Dr. Dávid Imre polgármester, Dr. Csorba Csaba jegyzı
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12. Napirendi pont
Liget-fürdı fejlesztése
Dr. Dávid Imre polgármester felkérte Vass Ignác képviselı urat a Liget-fürdı vezetıjét, tegyen szóbeli
kiegészítést a napirendi ponthoz.
Vass Ignác képviselı elmondta, a fürdı fejlesztéséhez szükséges források elıteremtésére pályázatot kíván
benyújtani a Széchenyi Terv támogatására. Gyakorlatilag ez a pályázat folytatása annak a korábban benyújtott
pályázatnak, amelyre elkészült a megvalósíthatósági tanulmány terv, és amit a minisztérium pozitív elbírálásban
részesített.
A mostani pályázat ennek a tanulmánytervnek a megvalósítását, annak kivitelezését szolgálná. Ezen pályázaton
belül, jelenleg elkészültek a mőszaki tervek, látványtervek és a pályázat a végsı összeállítás elıtt áll, ami
várhatóan augusztus 7-8-án kerül benyújtásra, attól függıen, hogy az építési engedélyt hogyan kapják meg
Mezıberény városától.
A fejlesztés megvalósításának költségei:
A beruházás össz költsége ÁFA-val együtt 757 millió Ft, pályázaton ennek az összegnek az 50 %-a nyerhetı el,
azaz 393 millió Ft. A saját forrás mértéke szintén 393 m Ft, melyet a képviselı-testületnek kellene most
biztosítani a pályázat benyújtásához.
A beruházási összeg tartalmazza a fedett gyógyfürdınek a rekonstrukcióját, bıvítését, és a hozzá kapcsolódó
fedett uszodát, valamint azokat a közmőberuházásokat, amelyek szükségesek ennek a létesítménynek a
kiszolgálásához.
Az 50 % saját erı megszavazására azért van szükség, mert ebbe a pályázati anyagba még nem tudták
szerepeltetni a megnyert PHARE támogatást, mivel az erre vonatkozó szerzıdés még nem került megkötésre. Az
elnyert támogatással a saját erı mértéke kb. 10 % lesz csökkenthetı, ugyanakkor a TEKI-hez benyújtásra kerülı
pályázaton 30 %-os támogatás remélhetı. Így ha a benyújtott pályázatokon az igényelt támogatásokat sikerül
elnyerni, úgy a beruházás 10 %-os önerıvel megvalósítható lesz.
Bíznak abban, hogy legkésıbb 2002 januárjában a beruházás elindítható és a tervek szerint 2003 júliusaugusztusára elkészül.
Dr. Dávid Imre polgármester kiegészítésként elmondta, a 393 millió Ft saját erı igénybıl 15 millió Ft a
költségvetésbıl biztosított, 75 millió Ft a nyert támogatás és 30% pályázható. Ha megközelítıleg 75 %-os
támogatást sikerül összegyőjteni, a beruházás kezelhetı lesz pénzügyi szempontból.
Összességében a fürdı vonatkozásban hosszú távon kell gondolkodni, további Széchenyi Terv pályázaton a volt
kertészet területén egy látványmedence kialakításának megvalósítására kell támogatást igényelni.
Tótka Sándor képviselı aziránt érdeklıdött, hogy egy teljesen új úszómedence épülne?
Vass Ignác képviselı, fürdıvezetı az érdeklıdésre elmondta, a meglévı fedett részhez kapcsolódóan a kemping
felé egy teljesen új medence fog épülni.
Császárné Gyuricza Éva képviselı a pontosítás kedvéért megkérdezte, a mostani döntés során 393 millió Ft
saját erı jóváhagyásáról lenne szó. A tájékozódás és az érthetıség kedvéért az eddig megnyert támogatásokról és
a folyamatban lévı támogatási igények számadatairól egy szemléltetı táblázatot kellene készíteni.
Nagyságrendileg hol tartnak a saját erı igénybevételnél?
Dr. Dávid Imre polgármester elmondta, a következı évben a fentiekben említett négy nagyberuházáshoz
szükséges a saját erıt biztosítani.
A szeptemberi testületi ülésre elkészül az a táblázat, amely mutatja az eddig benyújtott pályázatok eredményét.
Császárné Gyuricza Éva képviselı a továbbiakban azt kérdezte, hogy ezekben szerepel e fürdı fejlesztése.
Dr. Dávid Imre polgármester válaszolva elmondta, nem a fürdı az ötödik beruházás.
Császárné Gyuricza Éva képviselı elmondta, az idei évi költségvetésben voltak több évre áthúzódó
beruházások, amelyek között a fürdı nem szerepelt. Éppen ezért érdekelné, hogy hol tartanak jelenleg a fürdı
fejlesztés pénzügyei.
Vass Ignác képviselı, fürdıvezetı elmondta, gyakorlatilag 1999-ben a PHARE –hoz benyújtott projekttel
kezdıdött el a fürdı fejlesztésének elképzelése. A 12 régióban mőködı fürdıbıl 3 maradt benn. A brüsszeli

189

PHARE irodában a projektet elfogadták, augusztus 2-án lesz városunkban a PHARE irodának egy kihelyezett
ülése a három fürdı részére, ahol megbeszélik, hogy milyen teendık lesznek a szerzıdéssel kapcsolatban.
A Széchenyi Terv megjelenésével adódott olyan lehetıséget, ahol már 50 %-os támogatás igényelhetı.
Gyakorlatilag ezek az ígérvények, azért szükségesek, hogy benyújtsák ezt a pályázatot. Mint a fentiekben is
említette az eddig elnyert és a már igényelt támogatásokkal a saját erı mértéke csökkenthetı. A testületnek most
azt az ígérvényt kell megtennie, hogy a beruházáshoz szükséges önerıt a 2002-2003-as költségvetésében
biztosítja. Ezen testületi döntés nélkül a pályázat nem kerül befogadásra.
További észrevétel, kérdés nem volt a polgármester felkérte a képviselıket a határozati javaslatban foglaltak
elfogadására.
A képviselı-testület egyhangú 15 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város képviselı-testülete
169/2001. (VII. 26.) KT sz. határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete egyetért a Liget-fürdı fejlesztésére irányuló TFC
pályázat benyújtásával.
A pályázat benyújtásához szükséges saját forrás az alábbi ütemezésben az éves költségvetési
rendeleteiben biztosítja.
2002 évben 62.896.862.- Ft
2003 évben 94.345.292.- Ft
A Képviselı-testület felhatalmazza a polgármestert a pályázat aláírására és benyújtására.
A képviselı-testület utasítja a jegyzıt, hogy a költségvetési rendelet készítésekor a saját forrás
tervezésérıl gondoskodjon.
Határidı: értelem szerint
Felelıs: Dr. Dávid Imre polgármester, Dr. Csorba Csaba jegyzı
13. Napirendi pont
Költségelvő 24 szociális bérlakás építésére ajánlati felhívás kiírása
Dr. Dávid Imre polgármester felkérte Dr. Csorba Csaba jegyzıt a napirendi pont ismertetésére.
Ugyanakkor kérte a képviselı-testület tagjait, hogy az elıterjesztés mellékleteként kiküldött összeférhetetlenségi
titoktartási nyilatkozatot szíveskedjenek a jegyzıkönyvvezetı részére leadni.
Dr. Csorba Csaba jegyzı elızetesen el kívánta mondani, hogy az eddigi tárgyalások során a Gyomaszolg Kft
részérıl vitatott volt, az az elızetes döntést, hogy nem pályázhat. Ezt követıen többszöri egyeztetés után végül a
Kft ügyvezetıje elfogadta a Közbeszerzési Döntıbizottságra alapozott azon véleményt, hogy az önkormányzat
saját tulajdonú Kft-e a közbeszerzési eljárás során nem pályázhat. Ennek megfelelıen a kft. Felügyelı Bizottság
tagjaival szemben - Dr. Valach Béla és Babos László képviselı urak- az eljárás során nem áll fenn az
összeférhetetlenség.
Vannak azonban olyan képviselık, akik már elızetesen – a bizottsági tárgyalások során – jelezték, hogy pályázni
kívánnak a közbeszerzési ajánlati felhívásra, így nekik az összeférhetetlenségi nyilatkozatot nem kell leadni, az
ık kizárásukról a Képviselı-testületnek kell dönteni. A döntéshozatalból kerülnek kizárásra, az viszont nincs
szabályozva, hogy az ülésen jelen lehetnek e, így mivel a napirendi pont nem zárt ülésen kerül megvitatásra,
elegendı az a döntés, amely az érintett képviselık döntéshozatali folyamatból történı kizárásáról szól.
Amennyiben úgy gondolják a képviselık, hogy biztonságosabb az eljárás további szakaszában, ha az érintett
képviselık elhagyják az üléstermet a napirendi pont tárgyalásának idejére, az semmiképpen nem lesz hátrányos,
hiszen ez a jegyzıkönyvben rögzítésre kerül és adott esetben a szavazati aránynál is másként számolandó, ha
elhagyják a termet és nincsenek jelen.
Tótka Sándor és Knapcsek Béla képviselık személyes érintettségük miatt kérték a döntéshozatalból történı
kizárásukat.
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Dr. Dávid Imre polgármester kérte a képviselı-testületet döntsenek a képviselık döntéshozatalból történı
kizárásáról.
A szavazás elıtt felhívta a figyelmet arra, hogy a képviselık kizárásához minısített többségő szavazatra van
szükség.
A képviselı-testület 13 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város képviselı-testülete
170/2001. (VII. 26.) KT sz. határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete az Ötv. 14. § (2) bekezdésében foglaltak alapján
Tótka Sándor és Knapcsek Béla képviselıket kizárja a „ Költségelvő 24 szociális bérlakás
építésére ajánlati felhívás kiírására” tárgyú elıterjesztés döntéshozatalából.
Határidı: azonnal
/ Tótka Sándor és Knapcsek Béla képviselık a napirend megtárgyalásának idejére távoztak az ülésterembıl, a
jelenlévı képviselık száma 13 fı. /
A határozat meghozatala után Dr. Csorba Csaba jegyzı az ülés megkezdése elıtt kiosztott módosított ajánlati
felhívásra hívta fel a képviselı-testület figyelmét. Kérte, hogy a vita során ezt az anyagot vegyék figyelembe.
Az ajánlati felhívás többnyire arra a felhívásra épül, amit már a szennyvízberuházás során tárgyalt a képviselıtestület. Azt a logikát követi, ugyanazon részletességgel tárgyalja az egyes pontokat.
Azon pontokra kívánta felhívni a figyelmet, ahol változtatás történt, és amit a bizottságok javasoltak, vagy
észrevételeztek. A 9. /a pontjában a késedelem kérdése – a pályázati felhívásban szeretnék külön kidomborítani,
hogy amennyiben olyan késedelembe esik a beruházás megvalósítása során, amely az állami pénzalap lehívását
veszélyezteti, abban az esetben a beruházó az elveszett állami támogatásokkal csökkentett szerzıdés összegért
köteles a teljes beruházást megvalósítani.
Lényeges változás volt még a 16. Pont I. mellékleténél, hogy nıtt a referencia szempontjából szóba jöhetı
pályázók köre, ugyanis a magasépítés egy tágabb fogalom, mint a lakásépítési referencia. A megyén belül nem
igen van megfelelı lakásépítési referenciával rendelkezı vállalkozó, hiszen az elmúlt években olyan lakásépítési
program nem volt, ahol kellı referenciát lehetett összegyőjteni. És ha lakásépítési referenciáról beszélünk,
kiesnek azok a magasépítéssel foglalkozó cégek, akik különbözı beruházásokat – iskolaépületek, szociális
otthonokat valósítottak meg.
Ugyanezen pont mellékletek felsorolását követı második bekezdésének szövege kiegészült a „vállalt garanciális
idıszak vége” szövegrésszel. Az építési beruházások esetében a garanciális idıtartam egy év. A „vállalt” szó
beépítésére azért volt szükség, mert a szerzıdéskötési feltételeknél a törvényben meghatározott garanciális
feltételeknél kedvezıbb feltételeket is lehet választani. Ebben az esetben az a jóteljesítési garancia, ami 5 millió
Ft, az nem a törvényi határidıre értendı, hanem a vállalt garanciális idı tartalmára.
További változtatás volt a 11. c. pontban - a referenciák tekintetében növelték a határt 50 millió Ft-ra.
Jelentıs változtatás volt még a 13. pontnál. A korábbi anyagban szereplı árgörbe, amely arra a szakértıi
véleményre alapult, ami a szennyvízberuházás kapcsán megvalósult. A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság nem
értett egyet ennek az árgörbének az elfogadásával, mondván, hogy az önkormányzat érdeke tényleg az, hogy az
állami támogatást maximálisan figyelembe vegye, de mivel a saját erı jelentıs részre az építési telekben
nyilvánul meg, amelyek értékét hozzá kell tenni a beruházáshoz, így ha a vállalkozási ár csökken, úgy a
készpénzes saját erı értéke is csökken. Ezért a bizottságnak és a szakértıknek az volt a véleménye, hogy nem
indokolt a maximált állami támogatás igénybevétele miatt a vállalkozási árat ennyire leszorítani és
meghatározni.
A pontozásnál a részpontok tekintetében a táblázat 3. A. pontja „garanciális, szavatossági vállalások” nál a
részpontok összege felemelkedett 5-re. Errıl a szakértıknek az volt a véleménye, hogy a lakásépítési
beruházásoknál a legnagyobb problémát általában a garanciális problémák jelentik – példaként említette annak
idején az Október 6 ltp. építése során jelentkezett problémákat. Egy pályázat elbírálásánál a vállalt garanciális
feltételeket kiemelten kell pontozni, ezért kapott ez ilyen magas részpontot. Ugyan ilyen részpontszám
növekedést lehet megfigyelni a helyi munkaerı foglalkoztatási célkitőzések teljesítésében. (4. C.). A saját
munkaerı preferálása azért lenne fontos, mert a beruházás megvalósítása során a pénzügyi ütemezésnél egy elég
jelentıs elıfinanszírozással találkozhatnak, ami úgy mőködik, hogy az állami támogatást az elsı két havi
teljesítés alapján benyújtott részszámla alapján lehet majd lehívni. Az önkormányzat elızetes finanszírozást nem
kíván biztosítani, hanem majd az állami támogatások alapján kívánja teljesíteni a számlák rendezését.
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Ez azt jelenti, hogy négy hónapra elıre meg kell finanszírozni a beruházást, ami azt eredményezi, hogy ha csak a
helyi vállalkozók nem tudnak egy olyan konzorciumot létrehozni, amely képes ezt a beruházást
megfinanszírozni, úgy nagy valószínőséggel megyei vagy országos cégek fogják ezt a beruházást megvalósítani.
Ebben az esetben nem mindegy, hogy a helyi munkaerı foglalkoztatása milyen arányban jelenik meg.
Egyéb vonatkozásban az ajánlati felhívás az elızetesen kiadott anyaghoz képest nem változott.
Amennyiben a Képviselı-testület a felhívást elfogadja, úgy meg lehet jelentetni a Közbeszerzési Értesítıben.
Az ajánlati felhívás részletessége azzal magyarázható, hogy a közbeszerzés szerkesztı bizottsága azt elızetesen
értékeli. Tehát minél több szempontot elfogad és jóváhagy az ajánlati felhívásban, átlátható viszonyokat teremt
és a benyújtott pályázatok értékelése egyszerőbb és jobban követhetı.
Az ajánlati felhívásnak lesz még egy szerzıdés tervezet melléklete, amelyet Dr. Varga Imre ügyvéd úr az
önkormányzat jogi képviselıje áttekintett, és úgy ítélte meg, hogy az abban foglaltak kellı garanciát jelentenek
egy jó szerzıdésnek a megkötésére.
Dr. Dávid Imre polgármester megköszönte a szóbeli kiegészítést, majd megkérdezte a jelenlévıket van e
kérdésük, észrevételük. Tájékoztatásként elmondta, hogy a közbeszerzési eljárás eredménye október, november
hónapra várható. Jó idı esetén ebben az évben az alapot és a lábazatot tudják megcsinálni.
Hangya Lajosné bizottsági elnök aziránt érdeklıdött, hogy az eljárás lefolytatásába az önkormányzat a Duplex
Kft is be kívánja vonni?
Dr. Csorba Csaba jegyzı az érdeklıdésre elmondta, az eljárást az önkormányzat önállóan kívánja lefolytatni.
Egyedül Dr. Varga Imre ügyvéd úr, az önkormányzat jogi képviselıje az, akinek a segítségét igénybe veszik,
egyéb külsı szakértıt nem kívánnak igénybe venni a pályázatok értékelésekor sem.
Császárné Gyuricza Éva képviselı elmondta, az ajánlati felhívás 9. A. pontjában szerepel, miszerint
„Szakaszos teljesítés esetén kéthavonta van lehetıség rész-számlázásra, összesen négy alkalommal. A számla
értéke a szerzıdéses összeg 20 %-a.”
Ebben az esetben nem az idı múlását fogják fizetni, hanem a ténylegesen elvégzett munkát?
Dr. Csorba Csaba jegyzı hangsúlyozta, a számla kiegyenlítéséhez szükséges lesz a mőszaki ellenır igazolása
az elvégzett munkáról.
Dr. Dávid Imre polgármester egyéb hozzászólás, kérdés nem lévén felkérte a képviselıket, határozatban
rögzítsék, miszerint a képviselı-testület a Gyomaendrıd Város belterületén 24 db költségelvő bérlakás
megvalósítására vonatkozó ajánlati felhívást nyílt közbeszerzési eljárás megindítására - a bizottsági elnökökbıl,
alpolgármesterekbıl, polgármesterbıl álló munkacsoport által elkészített és elfogadásra javasolt - a határozat
mellékletében foglaltak szerint elfogadja. A Képviselı-testület utasítsa a Polgármestert, hogy az ajánlati felhívást
a közbeszerzési értesítıben jelentesse meg.
A képviselı-testület egyhangú 13 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város képviselı-testülete
171/2001. (VII. 26.) KT sz. határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete a Gyomaendrıd Város belterületén 24 db költségelvő
szociális bérlakás megvalósítására vonatkozó ajánlati felhívást nyílt közbeszerzési eljárás
megindítására – a bizottság elnökökbıl, alpolgármesterekbıl, polgármesterbıl álló
munkacsoport által elkészített és elfogadásra javasolt – a határozat mellékletében foglaltak
szerint elfogadja.
A képviselı-testület utasítja a polgármestert, hogy az ajánlati felhívást a közbeszerzési
értesítıben jelentesse meg.
Határidı: azonnal

192

14. Napirendi pont
Pályázat benyújtása a Békés Megyei Területfejlesztési Tanács területfejlesztési célelıirányzatának
támogatási keretére a Városi Gondozási Központ konyhabıvítése tárgyában
Dr. Dávid Imre polgármester elmondta, az önkormányzat pályázni kíván a gondozási központ konyhájának
bıvítésére a területfejlesztési célelıirányzat támogatásának elnyerésére.
A 2001. Évi költségvetésben a szociális otthon bıvítésére 6 millió Ft lett elkülönítve.
Az új nappali és átmentei szociális intézmény létrehozására 10 millió Ft támogatást nyertünk a Szociális és
Családügyi Minisztériumtól. Továbbiakban a saját erı az alábbiakból tevıdik össze: saját anyag biztosításának
értéke 2 m Ft, saját kivitelezés értéke 2 m Ft, saját pénzeszköz a 6 m Ft-ból 2 m Ft, és szoba átadásból 4 m Ft és
OFA pályázatból 4 m Ft, így a beruházáshoz szükséges 24 m Ft rendelkezésre áll.
A konyhabıvítés vonatkozásában összesen maradt 4 m Ft saját erı, sem saját anyagot, sem saját kivitelezést nem
tudunk adni, így az SZCSM-tıl nyert 5 m Ft támogatással együtt ez idáig 9 m Ft áll rendelkezésre. A SZCSM
szociális válságkezelı programból 3 m Ft támogatást igényeltünk, amelynek elnyerésére reális esélyünk van. A
TFC támogatás elnyerésére összesen 8 m Ft támogatási igényt nyújtanánk be, így ha minden pozitívan alakul
összejön a beruházáshoz szükséges 20 m Ft.
Megkérdezte a képviselıket van e kérdésük, észrevételük a napirenddel kapcsolatban.
Hozzászólás az érintettek részérıl nem volt, a pályázat benyújtását a határozati javaslatban foglaltak szerint
egyhangú 13 igen szavazattal támogatták, és az alábbi határozatot hozták.
Gyomaendrıd Város képviselı-testülete
172/2001. (VII. 26.) KT sz. határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete pályázatot nyújt be a Békés Megyei Területfejlesztési Tanács által
meghirdetett területfejlesztési célelıirányzat támogatás terhére a Gyomaendrıdi Városi Gondozási központ
konyhájának bıvítése érdekében.
A beruházás forrásai:
Saját erı:

4 000 e Ft

20 %

Egyéb támogatás

5 000 e Ft

25 %

Egyéb igényelt tám.:

3 000 e Ft

15 %

Támogatási igény:
Az összes beruházás:

8 000 e Ft
20 000 e Ft

40 %
100 %

Felelıs:
Határidı:

az önkorm. a 2001. évi
költségvetésében (4/2001.
(II.27.)
KT számú
rendelet
5.
számú
melléklet 13. cím) biztosít
6 000 e Ft összeget
SzCsM
személyes
gondoskodást nyújtó szoc.
ellátórendsz
SzCsM szociális
válságkezelı program

Dr. Dávid Imre polgármester
2001. szeptember 28.

15. Napirendi pont
A „Hármas-Körös” Kistérségi Területfejlesztési Társulás pályázata a Békés Megyei Területfejlesztési
Tanács
területfejlesztési
célelıirányzatának
megvalósítási
keretére
kistérségi
regionális
szennyvízelvezetési program megvalósíthatósági tanulmányterv készítése tárgyában
Dr. Dávid Imre polgármester elmondta a kistérségi társuláshoz tartozó öt település – Gyomaendrıd,
Csárdaszállás, Hunya, Örménykút és Kardos – közösen pályázatot kíván benyújtani a településeken keletkezı
szennyvíz összegyőjtésének és elvezetésének, valamint Gyomaendrıd város szennyvíztisztító telepe bıvítésének
céljából, városunk gesztorságával.
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A program megvalósíthatósági tanulmánya elkészítésének támogatására lehetıség van pályázatot benyújtani a
Bm-i Területfejlesztési Tanácshoz.
A megvalósíthatósági tanulmány készítésének teljes költsége 8.512 e Ft, melynek 80 %-a (6.810 e Ft)
igényelhetı meg. A saját erı mértéke 20 % (1.702 e Ft). Gyomaendrıdöt vagyonarányosan terhelı része a
pályázat elnyerése esetén 590.764 Ft.
Mivel a programban résztvevı települések nem rendelkeznek 2001. Évben a pályázat benyújtásához elegendı
saját erıvel, ezért szükséges az 1.111.236 Ft önkormányzatunk által történı megelılegezése a várost terhelı
590.764 Ft vállalása mellett. A megelılegezett saját erıt a társulás legkésıbb 2002. Március 31. visszafizeti az
önkormányzatnak.
Kérte a képviselıket a napirendi pont megvitatására.
Hozzászólás, vélemény nem hangzott el, a határozati javaslatban foglaltakat a képviselı-testület 13 igen
szavazattal elfogadta és az alábbi határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város képviselı-testülete
173/2001. (VII. 26.) KT sz. határozata
1./
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete támogatja a „Hármas-Körös” Kistérségi
Területfejlesztési Társulás azon elképzelését, miszerint pályázatot nyújt be a Békés Megyei
Területfejlesztési Tanács által meghirdetett területfejlesztési célelıirányzat támogatásának
elnyerésére, a kistérségi regionális szennyvízelvezetési program megvalósíthatósági tanulmány
elkészítése érdekében.
Költségek alakulása:
Saját erı:
Támogatási igény:
Az összes beruházás:

1.702 e Ft (20 %)
6.810 e Ft (80 %)
8.512 e Ft(100 %)

2./
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete a „Hármas-Körös” Kistérségi Területfejlesztési
Társulás által a Kistérségi regionális szennyvízprogram megvalósíthatósági tanulmányának
készítése érdekében a Békés Megyei Területfejlesztési Tanács területfejlesztési
célelıirányzatának terhére benyújtásra kerülı pályázat saját erejének biztosításához vállalja az
590.764 Ft vagyonarányos saját erı megfizetését, továbbá megelılegezi a „Hármas-Körös”
Kistérségi Területfejlesztési Társulásnak a pályázat benyújtásához szükséges- a programban
részt vevı többi települést terhelı- 1.111.236 Ft saját erıt azzal a feltétellel, hogy a
megelılegezett összeget kizárólag a Kistérségi regionális szennyvízelvezetési program
megvalósíthatósági tanulmányának elkészítésére használja fel.
A „Hármas-Körös” Kistérségi Területfejlesztési Társulás a megelılegezett saját erıt
(1.111.236 Ft) legkésıbb 2002. március 31-ig visszafizeti Gyomaendrıd Város
Önkormányzatának, mely a programban részt vevı településeket az alábbiak szerint terheli:
Hunya
Kardos
Örménykút
Csárdaszállás
Összesen:

24,76 %
14,15 %
9,64 %
16,74 %

421.415 Ft
240.833 Ft
164. 073 Ft
284.915 Ft
1.111.236 Ft

Felelıs: Dr. Dávid Imre elnök
Határidı: 2001. szeptember 28.
16. Napirendi pont
A „Hármas-Körös” Kistérségi Területfejlesztési Társulás alapító okiratának és megállapodásának
módosítása
Dr. Dávid Imre polgármester felkérte Dr. Csorba Csaba jegyzıt az elıterjesztés ismertetetésére.
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Dr. Csorba Csaba jegyzı elmondta, a társulás alapító okiratának módosítására a fentiekben hozott döntés miatt
van szükség, ugyanis a regionális szennyvízcsatorna megvalósításával és mőködtetésével kapcsolatos feladatot
az alapító okiratban jelölt alapvetı szakfeladatok között szerepeltetni kell.
Az alapító okiratban jelölt alapvetı szakfeladatok köre bıvül a 901116 szakfeladati szám alatt a
szennyvízelvezetés és kezelés szakfeladattal.
A megállapodás vonatkozásában az összefőzött anyagban szereplıhöz képest egy módosított anyag került
kiosztásra, kérte a képviselıket, hogy a döntés során ezt vegyék figyelembe.
A megállapodás-tervezet második oldalának 3. Pontjában lényeges változtatás az, hogy a regionális társulás
tagjai tekintetében csak a szennyvízberuházás megvalósításában érdekelt önkormányzatok ruházzák át a
hatáskörüket a társulásra. Városunk önkormányzatát az eredeti tervhez képest ez nem érinti. E társulás tagja
Kondoros község önkormányzata is, aki nem kíván részt venni ebben a beruházásban, így a hatáskör átruházás
az ı tekintetükben szükségtelen.
A társulás legutóbbi ülésén az utólagosan kiosztott megállapodás-tervezetet jóváhagyta.
Kérdés, hozzászólás a képviselık részérıl nem volt, a határozati javaslatban foglaltakat egyhangú 13 igen
szavazattal elfogadták és az alábbi határozatot hozták.
Gyomaendrıd Város képviselı-testülete
174/2001. (VII. 26.) KT sz. határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete a „Hármas-Körös” Kistérségi Területfejlesztési
Társulás alapító okirat és a társulási megállapodás módosítását az elıterjesztés mellékletében
foglaltak szerint elfogadja.
Határidı: alapító okirat módosítása: 2001. augusztus 15.
Felelıs: Dr. Dávid Imre polgármester
/Tótka Sándor, és Knapcsek Béla képviselık megérkeztek az ülésre, a jelenlévı képviselık száma 15 fı. /
17. Napirendi pont
Tájékoztató a PHARE program jóléti innovációs projektjérıl
Dr. Dávid Imre polgármester felkérte Szmoláné Gózan Helga foglalkoztatás-szervezı menedzsert, hogy tegye meg
szóbeli kiegészítését a napirendi pontot illetıen.
Szmoláné Gózan Helga tájékoztatásként elmondta, hogy a Nemzeti és Etnikai Kisebbségi Hivatal Phare Irodája, Roma
Integrációs jóléti programot 2001. június 20-án jelentette meg, amely a júniusi Képviselı-testületi ülésre már
elıterjesztésre került. A program lényege, a roma és a nem roma lakosság közötti kapcsolat jobbá tétele. A programnak
két nagy része van, egyrészt egy infrastrukturális beruházással kapcsolatos fejlesztés, másrészt pedig közösségfejlesztés.
A programra olyan mikrotérségek pályázhatnak, amelyek a kiírás alapján kötelezıen elıírt tagok, tehát minimum két
település és egy Cigány Kisebbségi Önkormányzat által létrehozott konzorcium. Jelen esetben, mint az a mellékelt
megállapodásban is látható az önkormányzat bıvítette ezt a kört, hiszen ezt pozitívumként fogják elbírálni. Az elızı
elıterjesztésben a négy település által (Gyomaendrıd, Csárdaszállás, Békés, Mezıberény) lakosságarányosan
szétosztott összegek kerültek feltüntetésre, mind infrastrukturális beruházásra, mind pedig közösségfejlesztési
programokra. A jelenlegi anyagban viszont már konkrétan szerepel Gyomaendrıd fejlesztési terve, a Roma közösségi
ház felújítása, szennyvízhálózat kiépítése a cigányvároson, a 2. Sz. Általános Iskola életveszélyessé vált tantermeinek
kiváltása és az öregszılıi ivóvízhálózat bıvítése. Ezen beruházások teljes összege 126 M Ft, melyre az igényelt
támogatás összege 50 M Ft. A minimális saját erı 25%, amit jelen esetben túlléptük, elsıdlegesen azért, mert ez is
pozitívumként hat a pályázatban, másodlagosan pedig a meglévı saját erı részben már megkapott támogatásokból
tevıdik össze.
Ez a konzorciumi megállapodás csak abban az esetben kerül aláírásra, ha nyer a pályázat, akkor jön létre a konzorcium.
Dr. Dávid Imre polgármester hozzászólás, kérdés nem lévén felkérte a képviselıket hozzák meg döntésüket a
napirendet illetıen.
A Képviselı-testület egyhangú 15 igen szavazattal, az alábbi határozatot hozta.
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Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
175/2001.(VII. 26.) KT sz. határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete elfogadja a Roma Társadalmi Integrációs Phare programra
benyújtott pályázatról készült tájékoztatót és jóváhagyja az együttmőködési megállapodást.
Határidı: azonnal
18. Napirendi pont
Az önkormányzat birtokában lévı mezıgazdasági területek határszemléjének tapasztalatai
Dr. Dávid Imre polgármester felkérte Gellai Imre alpolgármestert, tegye meg szóbeli kiegészítését a napirendi pontot
illetıen.
Gellai Imre alpolgármester tájékoztatójában elmondta, hogy szokatlanul nagy területen van kalászos gabona a
városhatárban. A kalászos növények betakarítása jelenleg kb. 50%-os a sok esızés miatt. A kapás növényekkel kiemelten a napraforgóval - vetett területek jelenleg szépek, de a további esızés veszélyezteti a termést. A határkép a
városhatárban egy-két kivétellel jónak mondható, nincsenek különösebb mezıgazdasági gondok.
Dr. Dávid Imre polgármester kiegészítésként kívánta elmondani, hogy a bérleti díj tartozás a vitatott földek esetében
még kérdéses, a nem vitatott földek bérleti díjainak behajtása folyamatban van.
Tótka Sándor képviselı kérdésében elhangzott, hogy a vitatott földek üzemeltetıje a város, ki fog felelni azért a bérleti
díjakért, amelyek továbbra sem lesznek rendezve a hivatal felé?
Dr. Dávid Imre polgármester válaszában elmondta, hogy tulajdonképpen a Képviselı-testület a használója a földeknek.
Jelenleg a földek csak egy évre adhatók bérbe, aki nem fizeti a bérleti díjat az a bérleti jogot elveszti.
Czibulka György képviselı kérdése az volt, hogy ha nem az önkormányzat tulajdona a föld, milyen jogon diszponálja
a földet?
Dr. Dávid Imre polgármester válaszában elmondta, a város kötelessége a területén lévı földterületek gyom-mentesítése
és a használatának biztosítása.
A fizetési felszólítások minden évben kiküldésre kerülnek, azoknak a személyeknek, akiknek tartozása mutatkozik a
földbérleti díjait illetıen.
Dr. Csorba Csaba jegyzı hozzászólásában elmondta, annak idején a felszámoló biztos az önkormányzat birtokába adta
a földterületeket. Probléma az, hogy lehetne végrehajtási okiratot kérni, vagy jóváhagyatni a bíróságtól, hiszen valóban
van egy bérleti szerzıdés, viszont a jelenlegi használó a tulajdonjogot és az önkormányzat birtoklási jogát kezdené
vitatni, mert ha az önkormányzatnak nincs tulajdonjoga, akkor hogy volt joga birtokba adni ezeket a földeket.
Ha végrehajtási eljárást indít az önkormányzat, a végrehajtási költségeket az önkormányzatnak kell fizetni. Végrehajtási
eljárást csak akkor érdemes indítani, ha rendezıdnek a földek tulajdonjogai.
A jelenlegi kintlévıségeket nagy valószínőséggel végrehajtás útján sem lehetne behajtani.
Dr. Dávid Imre polgármester további hozzászólás, kérdés nem lévén, felkérte a képviselıket a határozati javaslat
elfogadására.
A Képviselı-testület egyhangú 15 igen szavazattal, az alábbi határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
176/2001. (VII. 26.) KT sz. határozata
Gyomaendrıd Város Önkormányzat Képviselı - testülete a földbérleti ügyekben létrehozott szakmai
véleményezı csoport 2001. június 12-én végrehajtott határszemléjérıl készült beszámolóját elfogadja.
Határidı: 2001. Július 31.
Felelıs: Dr. Dávid Imre polgármester
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19. Napirendi pont
Népliget úti nyárfák kitermelése
Dr. Dávid Imre polgármester tájékoztatásában elmondta, a Városfenntartó és Környezetvédelmi bizottság a téma
megvitatása során úgy foglalt állást, miszerint egyetért a Népliget úti nyárfák kitermelésével, melyet Szász András
egyéni vállalkozóval javasol elvégeztetni a fahaszon fejébe, úgy, hogy a tuskózást is hajtsa végre. Amennyiben a
vállalkozó ezen feltételekkel nem vállalja a kitermelést, akkor javasolják a munka meghirdetését.
Dr. Valach Béla a Városfenntartó és Környezetvédelmi Bizottság elnöke javasolta a Képviselı-testületnek a bizottsági
javaslat elfogadását.
Dr. Dávid Imre polgármester további hozzászólás, észrevétel hiányában, felkérte a képviselıket a döntés
meghozatalára.
A Képviselı-testület egyhangú 15 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
177/2001. (VII. 26.) KT sz. határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete egyetért a Népliget úti nyárfák kitermelésével, úgy hogy a
fahaszon fejében a kitermelést és ezzel egyidejőleg a tuskókitermelést Szász András (Gyula) egyéni
vállalkozó hajtsa végre.
A Képviselı-testület a terület újratelepítését a fásítási terv elkészítése után hagyja jóvá.
A Képviselı-testület utasítja a polgármestert, hogy a vállalkozóval kösse meg a szerzıdést.
Amennyiben Szász András egyéni vállalkozó ezen feltételekkel nem vállalja a fák kitermelését, úgy a
képviselı-testület a munkát meghirdeti.
Határidı: szerzıdéskötés: 2001. augusztus 5.
Kivitelezés: 2001. augusztus 31.
Felelıs: Dr. Dávid Imre polgármester
20. Napirendi pont
Szolgálati bérlakások kiutalása
Dr. Dávid Imre polgármester felkérte Hangya Lajosnét, a Humánpolitikai Bizottság elnökét, hogy ismertesse a
napirendi pontot.
Hangya Lajosné bizottsági elnök tájékoztatásként elmondta, a Humánpolitikai Bizottság ülésén rendkívüli napirendi
pontként szerepelt a Kner Imre Gimnázium kérelme, melyben szolgálati bérlakás biztosítását kéri egy angol szakos
tanár és egy matematika szakos tanár részére. A hivatal tájékoztatta a bizottságot, hogy jelenleg van két megüresedett
bérlakás, az Apponyi u. 24. Szám alatti ingatlan valamint a Katona József u. 34. Szám alatti ingatlan. A Humánpolitikai
bizottság javasolja kiutalni a két bérlakást a pedagógusoknak.
Pelyva Zoltán Tamási Áron u. 9. Szám alatti lakos kérelme a bizottsági ülés után érkezett, így a bizottság ezt a kérelmet
nem tudta tárgyalni.
Dr. Dávid Imre polgármester tájékoztatásul elmondta, Pelyva Zoltán kérelme késın érkezett a hivatalhoz, így mivel
két szolgálati bérlakás volt üres, sajnos számára már nem tud az önkormányzat bérlakást biztosítani.
Jenei Bálint bizottsági elnök véleménye szerint a Katona József u. 34. Szám alatti ingatlan lakhatatlan.
Hangya Lajosné a Humánpolitikai bizottság elnöke egyetértett a véleménnyel, a lakás elég rossz állapotban van, a
pincében magasan áll a víz. A Humánpolitikai Bizottság minden évben foglalkozik azzal, hogy mely bérlakások
kerüljenek felújításra. Ahhoz, hogy ez a lakás lakható legyen a felújításához szükség lenne 1 M Ft-ra.
Dr. Dávid Imre polgármester hozzászólásában elmondta, a Katona József úti lakás valóban rossz állapotban van, de
jelenleg csak ez a két bérlakás üres. Véleménye szerint el kellene adni ezt az ingatlant, vagy fel kell újítani.
Dr. Kovács Béla képviselı javaslatában elhangzott, hogy kellene néhány új bérlakást építeni a városnak.
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Dr. Dávid Imre polgármester egyetértett a Dr. Kovács Béla képviselı által tett javaslattal és elmondta, hogy épülnek a
bérlakások, amelyek a jövı évben készen lesznek.
Dezsı Zoltán alpolgármester emlékezete szerint a Képviselı-testület korábban hozott egy olyan határozatot, amelyben
az áll, hogy az önkormányzati lakások értékesítésébıl befolyt összeget lakótelepi lakások vásárlására fordítják.
Dr. Dávid Imre polgármester figyelemmel az elhangzott véleményekre, javasolta a határozati javaslat kiegészítését,
miszerint amennyiben Borzován István tanárnak nem lesz megfelelı a Katona J. úti bérlakás, úgy azt ideiglenesen
utalják ki Pelyva Zoltán mezıır részére. A tanárnak pedig keresni kell egy albérletet
A Képviselı-testület egyetértve a kiegészítéssel, egyhangú 15 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
178/2001. (VII. 26.) KT sz. határozata

I.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete Borzován István angol szakos tanár részére 2001.
augusztus 1. napjától kiutalja a Gyomaendrıd, Katona J. u. 34. szám alatti szolgálati
bérlakást, mindaddig, míg nevezett közalkalmazotti jogviszonya fennáll, de maximum
2003. július 31. napjáig.
Amennyiben nevezett a szolgálati bérlakást nem fogadja el, úgy azt a Képviselı-testület
kiutalja Pelyva Zoltán Gyomaendrıd, Tamási Á. u. 9.sz. alatti lakos részére 2001.
augusztus 15. napjától, mindaddig, míg nevezett közalkalmazotti jogviszonya fennáll, de
maximum 2002. augusztus 14. napjáig.
Határidõ:
Felelõs:

2001. július 31.
Dr. Dávid Imre polgármester

II.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete Hubenkó Erzsébet matematika szakos tanár
részére 2001. augusztus 1. napjától kiutalja a Gyomaendrıd, Apponyi u. 24/A szám alatti
szolgálati bérlakást, mindaddig, míg nevezett közalkalmazotti jogviszonya fennáll, de
maximum 2003. július 31. napjáig.
Határidõ:
Felelõs:

2001. július 31.
Dr. Dávid Imre polgármester

III.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete Pelyva Zoltán Gyomaendrıd, Tamási Á. u. 9.
szám alatti lakos szolgálati bérlakás iránti kérelmét lakáshiány miatt támogatni nem tudja.
Határidõ:

Azonnal

21. Napirendi pont
Dr. Bagaméri Jánosné kérelme
Dr. Dávid Imre polgármester tájékoztatásában elmondta, hogy Dr. Bagaméri Jánosné újabb kérelemmel fordult a
Képviselı-testülethez, mely alapján a 2 Millió Ft-on felül még 500 Ezer Ft-ot ítéljen meg részére a Képviselı-testület,
mivel az általa megvásárolandó lakótelepi lakást csak így tudja megvásárolni.
Dr. Bagaméri Jánosné hozzászólásában elmondta, hogy a kérelmét abból az okból kifolyólag adta be, hogy a jelenlegi
lakásárak nagysága miatt nem tud a 2 Millió Ft-ból lakást vásárolni. Kölcsönt felvenni nem tud, mivel 65 éves korig azt
vissza kellene fizetni, és ha még kapna is, túl magas a havi törlesztı részlet. Kártalanításként kérné az 500 ezer Ft-ot a
melléképületért, mivel ezért az épületért nem kapott kártalanítást. Ha ebben a formában nem tud az önkormányzat
segíteni, akkor kölcsönt kérne, mivel a pénzintézetek nem tudnak kölcsönt biztosítani.
Dr. Dávid Imre polgármester hozzászólás, vélemény nem lévén felkérte a képviselıket, döntsenek a szakbizottságok
által tett javaslatról, mely szerint nevezett kérelmét utasítsák el.
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A Képviselı-testület egyetértve a javaslattal egyhangú 15 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
179/2001. (VII. 26.) KT sz. határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı - testülete figyelemmel a 334/2000. (XII.21.) KT. sz. határozatára Dr. Bagaméri
Jánosné bérlı az Önkormányzat tulajdonában lévı Gyomaendrıd, Kossuth u. 32. Szám alatt lévı 141/A/1 hrsz-ú
3 szobás szociális bérlakásból 2001.szeptember 30.-ig való kiköltözés, és kiürítése fejében felajánlott 2.000.000,Ft összeg 2.500.000,- Ft-ra történı módosítására vonatkozó kérelmét elutasítja.
Felelıs:
Határidı:

Dr. Dávid Imre polgármester
2001. szeptember 30.

22. Napirendi pont
Szarka Balázs földterület vásárlásra vonatkozó kérelme
Dr. Dávid Imre polgármester tájékoztatásában elmondta, hogy Szarka Balázs Gyomaendrıd, Keleti út 1/1. Szám alatti
lakos kérelemmel fordult a Képviselı-testülethez, melyben kéri, hogy értékesítsék számára az önkormányzat tulajdonát
képezı 14003/4 HRSZ-ú 1ha 1920 m2 nagyságú területet 30 ezer Ft-ért.
A véleményezı bizottságok az ingatlan értékesítési árát 100 ezer Ft összegben határozták meg.
Hozzászólás, kérdés nem lévén, felkérte a képviselıket, hozzák meg döntésüket.
A Képviselı-testület egyhangú 15 igen szavazattal, az alábbi határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
180/2001. (VII. 26.) KT sz. határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı – testülete az önkormányzat tulajdonát képezı 14003/4 hrsz-ú 1 ha 2920 m2
területő, dögtér-szántó mővelési ágú ingatlant értékesíti bruttó 100.000,-Ft áron Szarka Balázs Gyomaendrıd,
Keleti út 1/1. szám alatti lakos részére.
Vevınek kötelezettséget kell vállalnia a dögtér rekultivációjára.
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. szeptember 30.

23. Napirendi pont
Tímár Andrásné által a Liget-fürdıben építendı Pizzéria látványterve
Dr. Dávid Imre polgármester felkérte Dr. Valach Bélát, a Városfenntartó és Környezetvédelmi Bizottság elnökét a
napirendi pont ismertetésére.
Dr. Valach Béla bizottsági elnök tájékoztatásában elmondta, a Képviselı-testület engedélyezte Tímár Andrásné
Gyomaendrıd, Bajcsy u. 27. Szám alatti lakosnak, hogy a Liget-fürdı területén Pizzériát építsen. Az engedélyben az
szerepelt, hogy az engedély kiadása elıtt vázlattervet nyújtson be az építményrıl.
A benyújtott látványtervek alapján a Városfenntartó és Környezetvédelmi Bizottság úgy ítélte meg, hogy amennyiben
az építési munkák a tervek szerint folynak, akkor a látványterv alapján az épület az elvárásoknak megfelelı.
Dr. Dávid Imre polgármester további kérdés, hozzászólás nem lévén felkérte a képviselıket a döntés meghozatalára.
A Képviselı-testület egyhangú 15 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta
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Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
181/2001. (VII. 26.) KT sz. határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete egyetért a bemutatott vázlatterv alapján Tímár Andrásné
Gyomaendrıd Bajcsy u. 27. szám alatti lakos részére az ideiglenes építési engedély kiadásával.
Határidı: értelem szerint
Felelıs: Dr. Valach Béla bizottsági elnök
24. Napirendi pont
Városi Családsegítı Központ pályázata Pedagógiai Szakszolgálat eszközbeszerzésre a Békés Megye
Közoktatási Közalapítványhoz
Dr. Dávid Imre polgármester elmondta, az intézmény irodai bútorok, irodai berendezések beszerzéséhez
szeretne forrást pályázni az alábbi forrásösszetétellel:
Saját erı 140 e Ft, igényelt támogatás 560 e Ft, a pályázati program teljes költsége 700 e Ft.
A pályázat benyújtásához szükséges saját erıvel az intézmény nem rendelkezik, ezért kéri a fenntartót, hogy azt
biztosítsa számára.
A saját erı a program teljes költségének 20 %-áig, maximum 140 e Ft a költségvetési rendeletben a 2001. Évi
tartalék egyéb pályázati alapjából biztosítható.
Kérte a képviselıket, támogassák a pályázat benyújtását, és a kért saját erıt a fentieknek megfelelıen biztosítsák.
A képviselı-testület egyhangú 15 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város képviselı-testülete
182/2001. (VII. 26.) KT sz. határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete támogatja a Városi Családsegítı Központ azon szándékát,
mely szerint pályázatot nyújt be Békés Megye Közoktatási Közalapítványhoz oktatási intézmények
kötelezı eszközállománya beszerzésének támogatására irodai-és irodatechnikai berendezések
beszerzése érdekében.
A pályázati program forrásai:
Saját erı:
140.000 Ft
Igényelt támogatás:
560.000 Ft
A pályázati program teljes költsége:
700.000 Ft
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete a pályázat benyújtásához szükséges saját erıt a program teljes
költségének 20 %-áig, maximum 140.000 Ft-ot a 4/2001.(II.27.)KT. sz. rendeletében a 2001. Évi
tartalék egyéb pályázati alapjából biztosítja (5. Sz. melléklet, 13. Cím, 4. Alcím, 10. Elıirányzat, egyéb
pályázati alap).
Határidı: 2001. Augusztus 31.
Felelıs: Dr. Dávid Imre polgármester

További írásos napirendi pont nem lévén a polgármester megkérdezte a képviselıket, van e bejelenteni valójuk,
kérdésük, interpellációjuk.
Az érintettek részérıl hozzászólás nem volt, a polgármester tájékoztatta a jelenlévıket, hogy az Ötv. 12. § /4/ bekezdés
a. pontja alapján a Fellebbezések tárgyú elıterjesztések megtárgyalására zárt ülés keretében kerül sor.
Megköszönte a képviselık és az érdeklıdök részvételét és a nyilvános ülést bezárta.
K. m. f.
Dr. Dávid Imre
polgármester

Dr. Csorba Csaba
jegyzı

Hangya Lajosné
hitelesítı

Tótka Sándor
hitelesítı
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