Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
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17/2001.
JEGYZİKÖNYV
Készült Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete 2001. szeptember 27-i ülésérıl a Városháza Nagytermében.
Jelen vannak:

Gellai Imre, Dezsı Zoltán alpolgármesterek,
Babos László, Bátori Gyula, Czibulka György, Császárné Gyuricza Éva, ifj. Dógi
János, Garai János, Hack Mária, Hangya Lajosné, Jakus Imre, Knapcsek Béla, Kovács
Attila, Dr. Kovács Béla, Tótka Sándor, Dr. Valach Béla képviselık,
Dr. Csorba Csaba jegyzı, Megyeri László aljegyzı,
Uhrin Zoltánné, Tímárné Binges Irén, Havelda Jánosné osztályvezetık, Bóczér Tibor,
Kóris Györgyné elıadók,
Önkormányzati intézmények vezetıi, a helyi és megyei sajtó képviselıi,
Jakucs Mária és Szabóné Galambos Éva jegyzıkönyvvezetık,

Dezsı Zoltán alpolgármester köszöntötte a képviselı-testület jelenlévı tagjait, a Jegyzı urat, Aljegyzı urat, a
hivatal osztályvezetıit, önkormányzati intézmények vezetıit, a helyi és a megyei sajtó képviselıit, Dr. Varga
Imre ügyvéd urat az önkormányzat jogi képviselıjét, és valamennyi megjelent érdeklıdıt.
Megállapította, hogy az ülés határozatképes, a 20 fıs tagságból jelen volt 16 fı képviselı. Hiányzott az ülésrıl
Dr. Dávid Imre polgármester, valamint Jenei Bálint, Vass Ignác és Véháné Szedlák Ildikó képviselık.
Tájékoztatta a jelenlévıket, hogy Dr. Dávid Imre polgármester úr Vass Ignác képviselı úrral a mai napon egy
jelentıs eseményen vesznek részt Keszthelyen, ahol Matolcsy György gazdasági miniszter kihirdeti a
Széchenyi-terv keretében a termál-és gyógyfürdık fejlesztésére kiírt pályázatok nyerteseit. Így a polgármester úr
távolléte miatt ıt kérte fel a mai Képviselı-testületi ülés levezetésére.
Jegyzıkönyv hitelesítıknek kijelölte Császárné Gyuricza Éva és Czibulka György képviselıket.
A továbbiakban tájékoztatta a képviselı-testület tagjait, hogy 2001. szeptember 23-án elhunyt Sipos Béla
Kishegyes polgármestere, aki több kulturális és sportrendezvények alkalmával járt Gyomaendrıdön.
Felkérte a jelenlévıket, hogy egy rövid felállással tisztelegjenek az elhunyt emlékének.
Ezt követıen felkérte Dr. Csorba Csaba jegyzı urat, hogy adjon rövid tájékoztatást az elmúlt ülés óta eltelt
idıszak fontosabb eseményeirıl.
Dr. Csorba Csaba tájékoztatásában elmondta, a közelmúltban három bírósági eljárásban vett részt az
önkormányzat, melyek eredményeit az alábbiakban lehet összegezni.
A három jogi eljárásból kettı bíróság elıtt folyt, a harmadik eljárás a Közbeszerzési Döntıbizottság elıtt zajlott.
A békéscsabai bíróság elıtt folyamatban lévı Dr. Kolozsvári Árpád körzetkialakítási per lényege, hogy a
Képviselı-testület kialakította a nyolcadik orvosi körzetet. A körzetkialakításnál két döntés született, az elsı
döntés alapján lakcím szerinti körzetkialakítást szavazott meg a testület. Ezt követıen az OEP fıigazgatója
semmisnek nyilvánította a létrejött szerzıdéseket, azzal az indokkal, hogy lakcím szerint nem lehet kialakítani
körzeteket. Így mivel más lehetıség nem volt, a képviselı-testület földrajzi körzet szerint alakította ki a
nyolcadik háziorvosi körzetet. Ezzel egyidejőleg döntés született arról, hogy a lakcím szerinti körzet kialakítási
szerzıdés - ezen belül egyrészt a megbízási szerzıdés, másrészt a finanszírozási szerzıdés érvényessége
tárgyában nyújtson be keresetet a békéscsabai Városi Bírósághoz. Ez a per lezárult, az Önkormányzat keresetét a
bíróság elutasította, hiszen azzal, hogy a két fél között létrejött egy újabb szerzıdés a bíróság úgy ítélte meg,
hogy a felek rendezték a vitás kérdéseket a földrajzi körzet szerinti finanszírozás, illetve megbízási szerzıdés
létrejöttével, amivel az önkormányzat elfogadta az OEP felmondó nyilatkozatát. A bíróság nem foglalkozott
érdemben azzal a kérdéssel, hogy lakcím szerint kialakítható háziorvosi körzet, vagy nem, a bíróság azt vizsgálta,
hogy mely szerzıdés érvényességét kell megállapítani.
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Az indokolási részben rámutatott arra, hogy nem létezı szerzıdés érvényességét nem tudja megállapítani, hiszen
azzal, hogy a felek új módon szabályozták szerzıdéses kapcsolatukat, az eredeti szerzıdés megszőnt közöttük.
Természetesen az más kérdés, hogy az önkormányzat abban a helyzetben nem tudott más tenni – figyelemmel a
lakossági véleményekre, az eljárás hosszúságára, hogy a 8. körzet tekintetében a finanszírozási szerzıdés
létrejöjjön – mint a megbízási szerzıdést módosította.
Gyakorlatilag az élet megoldotta ezt a problémát, a 8. körzet azóta is mőködik, a doktor úr az ügyeleti ellátásban
részt vesz, a betegek részérıl panasz nem érkezett. Mindezek alapján nem lenne célszerő jogorvoslati kifogást
benyújtani a bíróság elsı fokú döntése ellen.
A másik jelentısebb bírósági per – a már évek óta húzódó un. vitatott földek pere, melyrıl a tegnapi napon hozta
meg döntését a Gyulai Városi Közigazgatási Bíróság. A döntés lényege, hogy az önkormányzat keresetét
elutasították, így a földper lezárult. A bíróság a döntés meghozatala során hivatkozott a Legfelsıbb Bíróság azon
döntésére, amelyben Mezıberény Város hasonló ügyében beterjesztett kérelmét elutasította, így nem
valószínősíthetı, hogy bármelyik bíróság más jellegő döntést hozna hasonló tárgykörben.
A bírósági ítélet megérkezését követıen a testület október havi ülésen ad egy részletes tájékoztatást, amikor meg
kell határozni azt, hogy az önkormányzat milyen utat válasszon tovább. Folytatja e a tulajdonjogi pert, és ez
ügyben jogorvoslati eljárást kezdeményez – aminek gyakorlati jelentısége nem lenne, csupán idıhúzásra adna
okot. Ugyanakkor el kell dönteni, hogy a függıben lévı méltányossági kivonási kérelmet hogyan folytatja az
önkormányzat.
Joggal vetıdhet fel a kérdés, hogy mi lesz ezen földterületek sorsa. A magyar állam tulajdonába fog kerülni, majd
azt követıen nagy valószínőséggel kárpótlásra lesznek kijelölve.
Végezetül szólt a Közbeszerzési Döntıbizottság elıtt lefolytatott eljárás eredményérıl. Mint köztudott a
szennyvízberuházással kapcsolatos önkormányzati döntésekkel szemben jogorvoslati kérelmet nyújtottak be az
elutasított pályázók. A kérelmeket a döntıbizottság elutasította, amellyel kinyilvánította, hogy az önkormányzat
döntése és az azt megelızı szakértıi javaslatok jogszabályszerőek voltak és a közbeszerzési törvény
rendelkezéseinek megfeleltek.
A döntés lényegérıl bıvebben Dr. Varga Imre ügyvéd úr az önkormányzat jogi képviselıje ad tájékoztatást a
jelenlévık részére.
Szólni kívánt még arról, hogy a legutóbbi bizottsági üléseken problémaként vetıdött fel az okmányiroda
mőködése, - lassú az ügyintézés, illetve sérelmezték a biztosításokkal kapcsolatos okmányirodai eljárást, ugyanis
több olyan személy került behívásra, aki érvényes biztosítással rendelkezett. A panaszok ilyen megközelítésbıl
jogosak, viszont fontosnak tartotta elmondani, hogy az eljárás úgy zajlik, hogy a biztosító társaság megadja a
kötvények számát a központi okmányirodának, amely összeveti a saját adatbázisával és megállapítja, hogy van e
biztosítása a gépjármőnek vagy nincs. Ez az ellenırzés három havonta történik. Az elsı ellenırzést követıen 175
db olyan gépjármő adatait adta meg a biztosító, amelyek a biztosító nyilvántartása szerint kötelezı
felelısségbiztosítással nem rendelkeznek. Az okmányiroda ezen gépjármő tulajdonosokat kiértesítette és
adatszolgáltatásra kérte fel ıket. A kiértesítettek közül ez idáig két olyan gépjármővet találtak, amelyet ki kellett
vonni a forgalomból, mivel kötelezı biztosítással nem rendelkeztek. Ez azt jelenti, hogy a biztosító társaság által
megadott adatbázis nem volt megfelelı, amely úgy fordulhatott elı, hogy a tulajdonos megkötötte a biztosítóval a
biztosítást, de az errıl szóló kötvény valamilyen oknál fogva a biztosító adatbázisában nem került rögzítésre,
viszont a tulajdonos a biztosítást fizeti. Összességében hetven ügyfél hozta be az érvényes kötelezı
felelısségbiztosításról szóló igazolását. A többi még nem került kontrolálásra. Megítélése szerint ez egy olyan
nagyarányú zaklatása az ügyfeleknek, amivel szemben teljesen jogos a lakossági felháborodás.
Az okmányiroda csak akkor tudja ezt az eljárást lezárni és rögzíteni a saját adatbázisában, ha az ügyfél bemutatja
az igazolását. Tehát az ügyfelek felháborodása jogos, de errıl nem az okmányiroda tehet. A biztosító társaságok
közül a Hungária Biztosítónál volt a legnagyobb ilyen irányú probléma, ami azért érdekes, mivel a helyi
gépjármő tulajdonosok közül legtöbben itt kötöttek biztosítást.
További napirend elıtti bejelenteni valója nem volt, felkérte Dr. Varga Imre ügyvéd urat adja meg tájékoztatását
a közbeszerzési döntıbizottság határozataival kapcsolatban.
Dr. Varga Imre ügyvéd a felkérésre elmondta, a döntıbizottság határozatainak fénymásolatát megkapták a
Tisztelt Képviselık, ugyanakkor a híradásokból is tájékozódhattak a közbeszerzési eljárás indulásától számított
befejezéséig.
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A közbeszerzési döntıbizottság elıtt folyó eljárások is hasonlóképpen tekintették át ezt a folyamatot, amit
minden elemében megvizsgáltak, és amely vizsgálat következtében jutottak el arra a határozatra, amely alapján
aztán meghozták döntésüket.
A minden elemében történı vizsgálat azt jelenti, hogy a döntıbizottság is az államigazgatási eljárás szabályai
szerint értékeli és minısíti az eseteket. Tehát vagy formálisan, vagy érdemben vizsgál. A KEVIÉP Kft által
benyújtott jogorvoslati kérelmet érdemben vizsgálta a döntıbizottság, míg a Varjú és Társa Kft. vonatkozásában
el sem jutottak az érdemi vizsgálatig, mert megállapításra került, hogy olyan cég nyújtott be jogorvoslati
kérelmet, aki arra nem volt jogosult.
İ személy szerint a harmadik ciklusban mőködı testület jogi szakértıjeként dolgozik – és bízik abban, hogy
továbbra is dolgozni fog. Teljesen természetesnek vehetıek azok a kétségek, amelyek felmerülnek egy-egy ilyen
eljárás folyamán. Mindenkinek joga van a jogállamiság feltételei között a jogának megfelelıen döntést hozni,
vagy azt vitatni, megtámadni. Tehát abból semmilyen probléma nincs, ha az arra jogosult úgy ítéli meg, hogy
ezeket az eljárásokat megtámadja.
Amirıl feltétlenül szólni szükséges, hogy mind a képviselı-testületi munka kapcsán, mind a politikai közéletben,
akik ebben részt vesznek a véleménynyilvánítás szabadságának jogával minden kérdést megvitathatnak. Azok a
szakemberek azonban, akik a szakmai munkában vesznek részt, azoknak minden elıterjesztésük,
szakvéleményük referencia. Akkor, amikor a testület döntött a beérkezett ajánlatokkal kapcsolatos szakértıi
vélemények elfogadásáról, lényegében bizonyítást nyert, hogy azok a törvény elıírásainak megfelelnek. Ez
amiatt fontos, mert a közbeszerzési eljárás lezárásával a szakértık feladata is lezárult, az összes többi polgárjogi,
alkotmány és más szabályok szerint természetesen mőködik tovább és minden napra meg kell hozni kinek- kinek
a saját döntését.
İ személy szerint, mint az önkormányzat megbízottja folyamatosan ellenırizte az eljárást, amely minden
területen megméretetett és megállapítást nyert, hogy a jogszabályoknak megfeleltek ezek a feltételek és nem
állapítható meg olyan szabályszegés, amely jogilag értékelendı. Reméljük, hogy ha a jövıben ezen a
szakterületen dolgozók hasonló feladatot kapnak úgy fognak eljárni, hogy az megfeleljen az önkormányzat, mint
megbízó érdekeinek.
A döntés elıkészítés, majd a döntés és az azt követı jogorvoslati eljárás is azt bizonyította, hogy ezen a területen
a közpénzek felhasználása vonatkozásában az ahhoz vezetı út szabályosan történt, a kivitelezı kiválasztása
megfelelt a törvényeknek, ami után az a legfontosabb, hogy a kivitelezés is elsı osztályú minıségben történjen.
Amennyiben ez így lesz, a kiváló minıségő beruházás a város és az önkormányzat érdekeit fogja szolgálni.
Dezsı Zoltán alpolgármester megköszönte az ügyvéd úr tájékoztatóját, majd a jelenlévık tájékoztatásaként
elmondta, az induló 24 db költségelvő szociális bérlakás építésének ünnepélyes alapkı letételére az elızetes
információk szerint november 12-én kerül sor, mely alapkı letételre Glattfelder Béla urat a gazdasági
minisztérium államtitkárát kérték fel.
Ezt követıen megkérdezte a képviselı-testület tagjait van e további napirend elıtti bejelenteni valójuk,
interpellációjuk.
Császárné Gyuricza Éva képviselı aziránt érdeklıdött, hogy az önkormányzat szervez e valamilyen városi
színtő akciót a könyv éve alkalmából. Ha igen, úgy szeretné, ha az összegyőjtött könyv egy része a
testvérvárosunkba, Nagyenyedre kerülne, ahol nagyon nagy igény lenne rá.
Érdeklıdött továbbá, hogy mi lett a Népliget úti nyárfák sorsa.
Hangya Lajosné bizottsági elnök elmondta, több fıiskolai vagy egyetemi tanulmányait kezdı gyermek szülıje
kereste fel azzal, hogy az önkormányzat miért nem csatlakozott a Bursa Hungarica programhoz, amely a
szociálisan hátrányos helyzető diákok állami támogatását jelentené, annyi összeggel, amilyen összeggel az
önkormányzat ebben a programban részt vesz. A támogatás gyermekenként 1000 illetve 5000 Ft lehet havonta.
Kérte a jegyzı urat, hogy a hivatal nézzen utána a program részleteinek, és amennyiben a jövı évi költségvetés
helyzete ezt lehetıvé teszi az önkormányzat is csatlakozzon ehhez a programhoz.
Dr. Csorba Csaba jegyzı a képviselıi érdeklıdésekre, felvetésekre az alábbiakban kívánt reagálni.
A könyv éve alkalmából városi színtő rendezvényt nem terveztek. A Rózsahegyi Kálmán Általános Iskola és a
városi Könyvtár végzett könyvgyőjtést ebbıl az alkalomból, mely könyvek a kiválogatást követıen Nagyenyed
testvérvárosnak kerülnek átadására, melyek kiszállításáról már folytak egyeztetések.
A nyárfák kivágására éppen a holnapi nap folyamán kerül sor.
A Bursa Hungarica progarmhoz történı csatlakozásról már annak idején tárgyalt a képviselı-testület, de a
csatlakozásra akkor azért nem került sor, mert ezzel az alapítványi támogatással nincs lehetıség arra, hogy az
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önkormányzat a támogatási szerzıdésben feltételként szabja, hogy a tanulmányai végeztével a fiatal szakember a
város valamely intézményében dolgozzon. Természetesen a költségvetés tárgyalása során erre a kérdésre
ismételten vissza lehet térni.
Egyéb képviselıi bejelentés nem volt, a jelenlévı érdeklıdök közül Varjú Elek úr kért szót.
Varjú Elek, mint a Varjú és Társa Kft. ügyvezetıje hozzászólásában elmondta, hogy szeptember 3-án zajlott a
Közbeszerzési Döntıbizottságnál az a jogorvoslati eljárás, amelyben a kérelmezı a Varjú és Társa Kft. volt.
Véleménye szerint az eljárás nem úgy zajlott, ahogyan Dr. Csorba Csaba jegyzı tájékoztatásában elmondta. Nem
mondta ki a Döntıbizottság azt, hogy a pályázatot szabályszerően hajtotta végre a Polgármesteri Hivatal. A
jogorvoslati beadvány nem volt elkésve, mivel a kérelem benyújtására a Közbeszerzési Döntıbizottság kérte fel.
Polgármester Úr olyan kijelentést tett a Stabil konzorcium fımérnökének, hogy ahol a Varjú és Társa, valamint
Varjú Elek a pályázatban, mint elıszerzıdı alvállalkozóként szerepel, az ne számítson arra, hogy a pályázatot
megnyeri. Tehát ez azt jelenti, hogy a polgármester a pályázat indítása és befejezése közötti idıszakban
beleavatkozott a pályázatba. Ez a pályázat ilyen szempontból érvénytelen, mert a Kbt. 24 §-a kimondja, hogy a
jogegyenlıséget biztosítani kell minden pályázónak. Ezzel a kijelentésével polgármester úr megsértette ezt a
jogot, így hátrányba hozta a Stabil konzorciumot.
A közbeszerzési oldalról vége van az eljárásnak, de gyakorlatilag még nincs, mivel fellebbezési joga van a Varjú
és Társa kft-nek, mellyel él a kft. A fellebbezési iratokat elküldték a Bírósághoz és várják az értesítést a tárgyalás
idıpontjáról. Ezen a tárgyaláson polgármester úr kijelentését is elıterjesztik, vagyis azt, ami alapján a pályázat
teljesen érvénytelen, tehát szerzıdést kell bontani az önkormányzatnak a jelenlegi vállalkozóval, le kell
végszámlázni és új pályázatot, vagy a következı legjobb pályázóval kell folytatni a munkálatokat.
Céltámogatás vagy címzett támogatás volt-e, kérdezné a jegyzı úrtól?
Dr. Csorba Csaba jegyzı válaszában elmondta, hogy jelen esetben nincs jelentısége annak, hogy céltámogatást
vagy címzett támogatást nyert az önkormányzat.
Varjú Elek további hozzászólásában elmondta, hogy igenis van jelentısége, mert a címzett támogatás esetén a
maradvány összeget vissza kell adni, céltámogatás esetén is vissza kell adni a maradványt, de más pályázati
munkára át lehet ütemezni. Jelen esetben ez nem fog megvalósulni, mivel a munkák összes értéke, tehát az
1.517.200 ezer Ft.
A pályázat kiértékelése is rossz volt, ugyanis június 11-én hétfın kellett leadni a pályázatokat és akkor volt a
pályázatok bontása is. A pályázatok bontására létre kellett volna hozni egy közbeszerzési tanácsot, amely
elbírálhatja a pályázatokat. Semmit nem hoztak létre, a boríték bontásán a Duplex Kft. képviseletében jelen volt
Lukovics Béla, Dr. Técsy Gyula és Dr. Varga Imre ügyvéd.
Már két nappal az eredményhirdetés elıtt tudni lehetett, hogy az Alterra kft. fog nyerni a pályázati elbírálásnál.
Az a kiértékelés, ami a pályázatok bontásánál volt, nem nevezhetı kiértékelésnek. Az értékelés végén kihozott
eredmények nem megfelelıek, mert az Alterra vonatkozásában 825.7 pont lett a végeredmény, ami nem valós,
mert valójában a táblázat alapján kihozott eredmény csak 764 pont.
Az Alterra Kft. a pályázatában nem jelölt meg 10% alatti alvállalkozókat. A polgármester úr körútja során, a
városban járva toborozta az építészetben dolgozó vállalkozókat a munkához.
A Bólem Kft. is alvállalkozóként dolgozik a beruházáson, aki nem dolgozhatna a beruházáson, ami nem teljesen
jogszerő.
A Keviép Kft. ajánlatában szerepelt a 10 M Ft-os napi kötbér, ez sem érthetı, hogy miért lett mínuszba pontozva.
Továbbá szerepelt az ajánlatában az is, hogy a munkálatokat befejezi 2002 évben, de csak 2003-ban kellett volna
a munkadíjat kifizetni, tehát 2003-ig hitelezett volna az önkormányzatnak.
A Betonút Rt. kizárásának oka, hogy három helyen hiányzott a hivatalos aláírás, de a pályázati kiírásban
szerepelt, hogy hiánypótlásra fel lehet kérni a pályázókat, de ebben az esetben a pályázót nem kérték fel a
hiánypótlásra.
Véleménye szerint egy szerzıdésmintát kellett volna készíteni és a szerzıdésmintától való eltérést kellett volna
mínusz pontokkal jutalmazni.
Érthetetlen, hogy amikor az Alterra kft. jött a szerzıdést megkötni, miért nem tudott szerzıdést kötni, mikor a
pályázat értékelésekor, teljes mértékben megfelelt a kiírás feltételeinek, alvállalkozókat szabálytalanul jelöltek
meg.
A Dütitrans Kft. is alvállalkozóként szerepel, de nem szerepel a cégbejegyzésében a szennyvíztisztító vezeték
fektetés, tehát nem végezheti ezt a munkát.
A pályázat egész menete szabálytalan volt, mert a polgármester úr beleavatkozott a pályázat menetébe,
megkülönböztetést tett a pályázat kiírása és befejezése közötti idıben a résztvevı Stabil konzorcium ellen, mert
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kijelentette, hogy amennyiben a Varjú és Társa kft. valamely pályázónál alvállalkozóként szerepel, az a pályázó
nem nyerhet a pályázaton.
A Varjú és Társa kft. megtette a büntetı jogi feljelentést. Pályázaton belül feltételezhetı csalás, közokirat
hamisítás és korrupció gyanúja.
Folyamatban van, és lesz az ügy, mivel nem volt „sima” a pályázat teljes eljárása, az elıkészítéstıl a pályázat
elbírálásáig.
Egyéb napirend elıtti bejelentés nem volt, az alpolgármester az ülés napirendjére tett javaslatot.
Az összefőzött anyagban szereplı meghívó szerinti napirendi pontok jelentısen kiegészültek, az új sorrend
szerinti napirend az ülés megkezdése elıtt kerület kiosztásra. Kérte a képviselıket, hogy a napirendet ezen
anyagban leírtak szerint szíveskedjenek meghatározni.
A képviselı-testület a napirendre tett javaslatot egyhangú 16 igen szavazattal elfogadta, és az alábbi határozatot
hozta.
Gyomaendrıd Város képviselı-testülete
187/2001. (IX. 27.) 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.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.

A 2001. Évi költségvetés elsı féléves teljesítése
Tájékoztató Gyomaendrıd munkaerı-piaci és foglalkoztatási helyzetérıl
Falugazdászi tájékoztató a város mezıgazdasági helyzetérıl
Ipari Park megvalósításához tıketartalék átadása
Tájékoztató az intézmények finanszírozási helyzetérıl
Tájékoztató a Sportalap II. félévi tartalékának felosztásáról
Pályázat benyújtása az FVM vidékfejlesztése célelıirányzatára a Tájház felújítása tárgyában
Szennyvízcsatorna hálózat II-III. ütem kivitelezéséhez szükséges saját erı biztosítása
Szennyvízcsatorna hálózat IV. ütemének KAC pályázata
KAC pályázat a regionális szennyvízcsatorna hálózat kiépítésének megvalósíthatósági tanulmányának
elkészítésére
Országos Cigány Önkormányzat pályázata (szennyvíz saját erı csökkentésre)
A Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Mőködési Szabályzatának kiegészítése
Iskolaotthonos oktatás a Rózsahegyi Kálmán Általános Iskolában
Kis Bálint Általános Iskola és Óvoda intézménynél létszámleépítés elrendelése
Városi Zene-és Mővészeti Iskola alapító okiratának módosítása
Közoktatási intézmények szakmai munkájának értékelése a 2000/2001-es tanévben
Kner Imre Gimnázium Szakközépiskola és Kollégium pedagógiai programjának kiegészítése
Építkezés megkezdésének engedélyezése, intézményvezetı megbízása a Városi Gondozási Központ
konyhabıvítéssel kapcsolatos munkálatok lebonyolítására
Építkezés megkezdésének engedélyezése, intézményvezetı megbízása a Városi Gondozási Központ
Rózsakert Idısek Otthona további bıvítési munkálatinak lebonyolítására
A volt virágkertészet épület és udvar kezelıi jogának átadása a Liget-fürdı részére
Fı út 5.sz. alatti volt „Kisegítı Iskola” újbóli meghirdetése
Önkormányzat tulajdonában lévı mezıgazdasági területekre kötött lejárt haszonbérleti szerzıdések
Alterra Kft. alvállalkozóinak bejelentése
Beszámoló a 2001. Évi pályázatokról
Tájékoztató a köztisztviselık jogállásáról szóló törvény módosításáról
Tájékoztató a Vízi közmő társulat alakításáról
Tájékoztató a 2001. Évi beruházásokról
Hanyecz Lászlóné tandíj támogatási kérelme
Cséffai János könyvvizsgáló megbízásának meghosszabbítása
Weigert István parkoló létesítési kérelme
Lehoczkiné Tímár Irén buszmegálló áthelyezési kérelme
Pájer Sándor kérelme önkormányzati tulajdonú földrészlet használatba vételére
Pintér Zoltán kérelme önkormányzati tulajdonú földrészlet megvásárlására
Felterjesztési javaslat a Helyi adókról szóló 1990. Évi C. törvény 37.§ /1/ bekezdés módosítására
Bejelentések
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Határidı: azonnal
Az elsı napirendi pont megtárgyalása elıtt az alpolgármester a lejárt határidejő határozatokról készült jelentés
megvitatására kérte fel a képviselıket.
Megkérdezte a képviselıket van e észrevételük, kérdésük a jelentéssel kapcsolatban.
Dr. Csorba Csaba jegyzı a 143/2001.(VI.28.)KT. sz. határozat végrehajtására tett jelentéssel kapcsolatban
annyi pontosítást kívánt tenni, hogy nem az ingatlan bérbeadására, hanem az ingatlan értékesítésére vonatkozó
újbóli pályázati kiírás szerepel a mai ülés napirendi pontjai között.
Egyéb észrevétel, kiegészíteni való nem volt a Képviselı-testület a jelentést egyhangú 16 igen szavazattal
elfogadta és az alábbi határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város képviselı-testülete
188/2001. (IX. 27.) KT sz. határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete 3/2000.(I.27.), 69/2001.(III.29.), 72/2001.(III.29.),
91/2001.(IV.26.), 105/2001.(V.23.), 106/2001.(V.31.), 113/2001.(V.31.), 114/2000.(IV.27.),
114/2001.(V.31.), 115/2001.(V.31.), 127/2001.(V.31.), 128/2001.(V.31.), 134/2001.(VI.28.),
136/2001.(VI.28.), 140/2001.(VI.28.), 141/2001.(VI.28.), 142/2001.(VI.28.), 143/2001.(VI.28.),
146/2001.(VI.28.), 148/2001.(VI.28.), 149/2001.(VI.28.), 153/2001.(VI.28.), 156/2001.(VI.28.),
162/2001.VII.26.), 163/2001.(VII.26.), 164/2001.(VII.26.), 165/2001.(VII.26.), 167/2001.(VII.26.),
174/2001.(VII.26.), 176/2001.(VII.26.), 178/2001.(VII.26.), 188/1995.(VIII.24.), 282/2000.(XI.30.)
KT. számú határozatokról készült jelentést elfogadta.
Határidı: azonnal
1. Napirendi pont
A 2001. Évi költségvetés elsı féléves teljesítése
Dezsı Zoltán alpolgármester megkérdezte a véleményezı bizottságok elnökeit a képviselıket van e kérdésük,
esetleg kiegészíteni valójuk a napirendi ponthoz.
Babos László a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke annyit kívánt elmondani, hogy a napirend megvitatása
során a bizottság úgy foglalt állást, hogy javasolják a képviselı-testületnek a beszámoló elfogadását. A bizottság
véleménye megegyezett a könyvvizsgálók véleményével, azonban szükségesnek tartják felhívni az intézmények
figyelemét arra, hogy az év hátralévı idıszakában is törekedjenek a takarékos gazdálkodásra.
Egyéb hozzászólás nem volt, az alpolgármester a döntés meghozatalára kérte fel a képviselıket.
A képviselı-testület egyhangú 16 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város képviselı-testülete
189/2001. (IX. 27.) KT sz. határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete a költségvetés 2001.I. félévi teljesítésérıl szóló beszámolót
elfogadja.
Az Államháztartásról szóló 1992. Évi XXXVIII. törvény 79.§ /1/ bekezdésében foglaltak alapján a
képviselı-testület kapjon tájékoztatást a háromnegyed éves költségvetési helyzetrıl.
Határidı: 2001. November 30.
Felelıs: Dr. Dávid Imre polgármester

2. Napirendi pont
Tájékoztató Gyomaendrıd munkaerıpiaci és foglalkoztatási helyzetérıl
Dezsı Zoltán alpolgármester köszöntötte Tímárné Búza Ilonát a Békés Megyei Munkaügyi Központ
Kirendeltségének vezetıjét, a tájékoztató készítıjét.
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Az írásos anyagot a képviselık megkapták, áttanulmányozták. Megkérdezte az érintetteket van e kérdésük,
észrevételük ezzel kapcsolatban.
Hangya Lajosné bizottsági elnök aziránt érdeklıdött, mit jelent a munkanélküliek önfoglalkoztatóvá válásának
támogatása a munkaügyi központ részérıl.
Tímárné Búza Ilona az érdeklıdésre elmondta, a támogatás pályázati úton vehetı igénybe. Az év elsı felében a
pályázat lezárult, újabb pályázati kiírás az ısz folyamán várható.
A támogatás lényege, hogy az a munkanélküli, aki legalább három hónapja regisztrált munkanélküli, pályázatot
nyújthat be arra, hogy hosszabb távon szeretné foglalkoztatását megoldani vállalkozóként vagy ıstermelıként.
Elsıdlegesen ingatlan vásárlásra vagy gépek beszerzésére lehet pályázni, 1 millió Ft támogatási összegig, mely
kamatmentes három éven belül visszafizetendı támogatás.
Dezsı Zoltán alpolgármester megköszönte a tájékoztatást, majd elmondta az elızı év hasonló idıszakához
képest 8.4%-al csökkent a munkanélküliség, ami nyilván a kirendeltség munkájának és az általuk szervezett régió
szintre kiterjedı rendezvényeknek köszönhetı.
A tájékoztatóval kapcsolatban egyéb észrevétel, hozzászólás nem volt a képviselı-testület egyhangú 16 igen
szavazattal az alábbi határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város képviselı-testülete
190/2001. (IX. 27.) KT sz. határozata
Gyomaendrıd város Képviselı-testülete a Gyomaendrıd Munkaerıpiaci és foglalkoztatási
helyzetérıl szóló tájékoztatót tudomásul vette.
Határidı: azonnal
Tímárné Búza Ilona megköszönte a Képviselı-testületnek, hogy napirendre tőzték ezt a napirendi pontot, melyet
ı igyekezett úgy összeállítani, hogy az minél szélesebb körő tájékoztatást adjon a képviselık számára.
A várossal együttmőködve a jövıben is azon munkálkodnak, hogy csökkenjen a regisztrált munkanélküliek
száma, illetve a munkáltatók igényeit minél maximálisabb arányban kitudják elégíteni.
3. Napirendi pont
Falugazdászi tájékoztató a város mezıgazdasági helyzetérıl
Dezsı Zoltán alpolgármester köszöntötte Kertes Imre falugazdász urat a tájékoztató készítıjét. Megkérdezte a
képviselıket van e észrevételük esetleg kérdésük a leírtakkal kapcsolatban, illetve Kertes úr kíván e szóbeli
kiegészítést tenni.
Kertes Imre falugazdász közérdekő tájékoztatásként elmondta, az FVM keresztül megindult az állami földterület
vásárlás, akit ennek részletei érdekelnek, úgy keressék fel a Vállalkozók házában lévı irodájában.
Hangya Lajosné bizottsági elnök a falugazdászi tájékoztatóból idézett: „ Ilyen széttagolt birtokrendszert nem
lehet összefogni jól, nem lehet irányítani. Ezért szükséges a farmgazdaságok létrehozása, a termelık szövetsége,
a beszerzés-értékesítés területén a kisgazdaságok tömörülése, hogy az a szakma is méltó életet tudjon biztosítani
a benne dolgozóknak.” Ezzel személy szerint maximálisan egyetértett, de kérdés az, hogy ezek megvalósulására
van e a térségünkben valamilyen kezdeményezés.
Kertes Imre falugazdász a képviselı felvetésére elmondta, az egyik legszélesebb témakör lesz az, hogy
megfelelı termelési viszonyokat lehessen majd kialakítani. A mai Gyomaendrıd viszonylatában a gazdaságok
kb. 3200 fı tulajdonában vannak, amely gazdaságokat nincs aki összefogja, ezért olyan gazdaságok létrehozására
kell törekedni, akik önállóan megtudnak élni, és megfelelıen tudnak gazdálkodni.
Jelenleg három beszerzı és értékesítı szövetkezet mőködik Gyomaendrıdön, sajnos elég sok problémával.
Gyomaendrıd a megye legnagyobb külterületével rendelkezı városa, - 30.000 ha – egyedül itt nem maradt meg
egyetlen egy szövetkezet sem, melyre azért eléggé nagy szükség lenne.
Dezsı Zoltán alpolgármester megköszönte a falugazdász úrnak a tájékozatót, kérte, hogy a jövıben is a helyi
gazdák megelégedésére végezze munkáját, melyhez jó egészséget kívánt.
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Felkérte a képviselıket a tájékoztatóban foglaltak tudomásul vételére.
A képviselı-testület egyhangú 16 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város képviselı-testülete
191/2001. (IX. 27.) KT sz. határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete a város mezıgazdasági helyzetérıl szóló falugazdászi
tájékozatót tudomásul vette.
Határidı: azonnal
4. Napirendi pont
Ipari Park megvalósításához tıketartalék átadása
Dezsı Zoltán alpolgármester elmondta, mint emlékezetes az elmúlt évben a képviselı-testület az ipari park
megvalósításával kapcsolatos költségek fedezésére a Gyomaszolg Kft. részére 13 millió Ft tıketartalék átadását
határozta meg olyan címen, hogy azt csak az ipari park megvalósításához elszámolási kötelezettséggel
használhatja fel. 2000. Decemher 31-én 3 millió Ft pénzmaradvány maradt, mely az ez évi költségvetési
rendeletben, mint feladattal terhelt pénzmaradványként került kijelölésre a Kft részére tıketartalék átadása címén.
A határozati javaslat ezen összeg Kft. részére történı átadásról szól.
Kérte a képviselıket, döntsenek a véleményezı bizottságok által támogatott, és beterjesztett határozati
javaslatról.
A képviselı-testület egyhangú 16 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város képviselı-testülete
192/2001. (IX. 27.) KT sz. határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete hozzájárul ahhoz, hogy a Gyomaszolg Ipari Park KFT részére
tıketartalék címén az Ipari Park
megvalósításával kapcsolatos
költségek finanszírozására
felhasználási kötöttséggel 3.000 E FT-ot ad át , mely összeg az önkormányzat költségvetésében
rendelkezésre áll.
Határidı: azonnal
5. Napirendi pont
Tájékoztató az intézmények finanszírozási helyzetérıl
Dezsı Zoltán alpolgármester megkérdezte a Pénzügyi és Gazdasági bizottság elnökét kíván e szóbeli kiegészítést
tenni a napirendi ponttal kapcsolatban.
Babos László bizottsági elnök annyit kívánt elmondani, hogy az intézmények finanszírozási helyzetének
alakulásáról minden ülésen átfogó tájékoztatást kap a képviselı-testület, és talán ennek köszönhetı, hogy egy
kicsit nagyobb az odafigyelés az intézményvezetık részérıl.
A bizottság nevében elfogadásra javasolta a tájékozatóban leírtakat.
A képviselı-testület vita nélkül, egyhangú 16 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város képviselı-testülete
193/2001. (IX. 27.) KT sz. határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete a ” Tájékoztató az intézmények finanszírozási helyzetérıl”
tárgyú elıterjesztést tudomásul veszi.
Határidı: azonnal
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/ Véháné Szedlák Ildikó képviselı megérkezett, a jelenlévı képviselık száma 17 fı /
6. Napirendi pont
Tájékoztatás a Sport alap II. félévi tartalékának felosztásáról
Dezsı Zoltán alpolgármester elmondta, a Humánpolitikai Bizottság átruházott hatáskörében eljárva, a
szeptember 17-én megtartott bizottsági ülésén döntött a Sport alap II. félévi tartalékának felosztásáról. A 450
ezer Ft-os tartalék a benyújtott kérelmek figyelembe vételével az elıterjesztésben szereplı táblázatban leírtak
szerint került felosztásra.
A bizottság részérıl javaslatként hangzott el, hogy a 2002. évi pályázati kiírásban kerüljön megfogalmazásra,
hogy a versenyeken és bajnokságokon szereplı sportolók sportruházatán Gyomaendrıd Város címerét helyezzék
el.
Megkérdezte a képviselıket van e kérdésük, észrevételük a bizottsági javaslattal kapcsolatban.
Császárné Gyuricza Éva képviselı hangsúlyozta, akkor amikor a sportalap I. félévi felosztásáról volt szó
részérıl kérdésként hangzott el, hogy a Gyomai Futball Club nem vesz részt a bajnokságon. Akkor a jegyzı úrtól
ígéretet kapott, hogy ennek utána néz és megadja a tájékoztatást, amely talán most lenne a legidıszerőbb, ugyanis
ismételten megkívánta erısíteni, hogy a Gyomai Futball Club nem vett részt az idei bajnokságon, így nem felelt
meg a támogatási feltételeknek.
Dr. Csorba Csaba jegyzı a képviselı asszony hozzászólására reagálva elmondta, a Gyomai Futball Club
névhasználatát megvizsgálta, az a bíróságon és a labdarugó szövetségnél bejegyzésre került. Így ennek alapján a
névhasználat kérdését ı lezártnak tekintette.
Császárné Gyuricza Éva képviselı rákérdezett, akkor ki kéri most az önkormányzati támogatást?
Dr. Csorba Csaba jegyzı válaszában elmondta, a Gyomai Futball Club. Bár a kérdés jogos, mivel a sajtóban is
Gyomaendrıdi Futball Club néven szerepelnek.
Császárné Gyuricza Éva képviselı hangsúlyozta, a Gyomai Futball Club nem vesz részt bajnokságon.
A békési labdarugó szövetség által az elmúlt évi bajnokság eredményérıl adott tájékoztató alapján a
Gyomaendrıdi FC 13. helyezett.
Babos László a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnökének tudomása szerint az egyesületnek van egy hivatalos
neve, és egy olyan amelyikkel indulhat a bajnokságon.
A képviselı asszony által említett tájékoztató neki is rendelkezésére áll, amit összevetett a pályázati kiírással. A
kiírás szerint: „labdajátékokra szervezıdött egyesületek és klubok, amelyek bajnokságokon indulnak az elnyert
támogatásnak az 50 %-át abban az esetben vehetik igénybe, ha az elsı félévben – és ez a lényeg – a
bajnokságban legalább az elsı kétharmadban szerepelnek”. A tájékoztató szerint 2001. I. félévben a Gyomai FC
a 9. helyen szerepel.
Mindezek alapján a bizottság helyesen döntött akkor, amikor megítélte az egyesületnek a támogatást.
Dezsı Zoltán alpolgármester elmondta, tudva lévı, hogy amióta két futball csapat mőködik a településen a vita
mindig fennáll és a rivalizálás következtében még jó darabig fenn is fog állni.
Az elsı félévi támogatás igénybevételére vonatkozó pályázati kiírásban szereplı feltételeknek mindkét csapat
megfelelt, a bizottság ennek alapján hozta meg döntését.

Hangya Lajosné a Humánpolitikai Bizottság elnöke hangsúlyozta a II. félévi támogatás feltétele az volt a
labdajátékokra szervezıdött egyesületek esetében, hogy a bajnokságokon legalább az elsı kétharmadban
szerepeljenek. Mivel alátámasztásra került, hogy a Gyomai FC a megyei I. oszt. 9. helyén szerepelt, így ık is
megkapják a II. félévre esı támogatás 100 %-át.
A II. félévi 450.000 Ft tartalékkeretet a bizottság felosztotta a kérelmezı sportszervezetek között, 100.000 Ft-ot
pedig tartalékba helyezett a késıbbi idıpontban megrendezésre kerülı sportrendezvényekre.
Császárné Gyuricza Éva képviselı elmondta, itt most nem arról van szó, hogy a Gyomai FC ne kapjon
támogatást, de akkor az tisztességes játékszabályok szerint történjen, ugyanis a elıterjesztésben szereplı táblázat
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szerint az egyesület a 11. helyen szerepel, amely nem igaz, mivel a fentiekben elmondottak szerint az elsı
félévben 9. helyen volt. És ha a döntés során az elsı félévi eredményt vették figyelembe, akkor a többi csapat
esetében is ezt kellene, és nem a bajnoksági eredményeket kellett volna hozni.
Hangsúlyozni kívánta, nem azt kifogásolja, hogy az egyesület pénzt kap, hanem azt, hogy a testületi tagok nagy
része félre lett vezetve, mivel olyan csapat – vagy név – kap támogatást, amely nem vesz részt a bajnokságba,
míg a másik egyesület a saját szabályai szerint nem kaphat támogatást mert köztartozása volt. Pedig az is lehet,
hogy idıközben a tartozását lerendezte, így megint jogosult lenne a támogatásra.
Messzemenıkig tiltakozott az ellen, hogy ezzel a képviselık egy részét – akik nem voltak teljesen tisztába a
helyzettel – megpróbálták félrevezetni. Azokat a feltételeket – amelyet mi, a képviselı-testület tagjai
megszabtunk – legalább mi saját magunk tartsunk be. Az elsı félévi támogatás feltételei alapján a Gyomai FC
most nem lenne jogosult támogatásra. Ezt a döntés során igen is figyelembe kellene venni.
Hangya Lajosné bizottsági elnök ismertette azt az eredmény táblázatot, amelyet a Gyomai FC csatolt be a
kérelmének benyújtását követıen, amely táblázta szerint a csapat a megyei I. oszt. 9. helyezettje. Ezen
táblázatban Gyomaendrıdi Futball Club néven szerepelnek, míg az elıterjesztésben Gyomai FC.
A bizottság ez alapján hozta meg döntését.
Dezsı Zoltán alpolgármester véleménye szerint a tisztánlátás érdekében a labdarugó szövetségtıl meg kell kérni
az egyesület I. félévi bajnokságának hivatalos eredményét.
Császárné Gyuricza Éva képviselı megkérdezte, hogyan kerül tisztázásra, hogy melyik egyesület kéri a
támogatást – a Gyomai FC vagy a Gyomaendrıdi FC.
Dezsı Zoltán alpolgármester hangsúlyozta a két csapat egy és ugyan az.
Császárné Gyuricza Éva képviselı véleménye szerint ez két önálló szervezet.
Dr. Csorba Csaba jegyzı hangsúlyozta, a pályázat kiírása során a Gyomai Futball Clubról volt szó, amely
egyrészt rendezte a köztartozásait, ami lényeges feltétele a támogatás igénybevételének, másrészt a bírósági
bejegyzése valamint a labdarugó szövetségnél a bajnoksági bejelentése is rendezett. Tehát azt nem lehet
mondani, hogy a Gyomai Futball Club két különbözı egyesület, mert a pályázati kiíráskor és az elsı félévi
támogatás meghatározásakor az egyesület papírjai rendben voltak.
Összegezve: egy egyesületrıl van szó a Gyomai Futball Club, és hogy miért Gyomaendrıdi FC néven szerepelt a
sajtóban, nem tudja.
Babos László bizottsági elnök elmondta, a képviselı-testület részérıl a korábbiakban megfogalmazódott az az
igény, hogy az a csapat, amelyik önkormányzati támogatásban részesül, használja Gyomaendrıd Város nevét. Ezt
a igényt az egyesület vezetıségének jó néhányszor el is mondták. Az egyesület így a Gyomaendrıd FC néven
nevezett a bajnokságra, hogy az újságokban is így jelenjen meg, de a Gyoma FC pályázott a támogatásra
Gyomaendrıd FC néven, amelyre lehetıségük volt. A maga részérıl nem tartotta volna szerencsésnek, ha e miatt
pénzt vonnának el az egyesülettıl.
Dr. Csorba Csaba jegyzı , figyelemmel a vita során felmerült problémákra – névhasználat, bajnokságon való
helyezés – javasolta a képviselı-testületnek, kérjék fel a Humánpolitikai Bizottságot, hogy a következı ülésre az
egyesület pontos névhasználatát derítse ki, továbbá szerezze be az egyesület I. félévi bajnokságon elért hivatalos
eredményét. Mindaddig a támogatás kerüljön felfüggesztésre.
Dr. Kovács Béla képviselı egyetértett a jegyzı úr javaslatával, a jövıt illetıen nem árt tisztázni, helyére tenni
ezeket a dolgokat.
Dezsı Zoltán alpolgármester lezárva a vitát figyelemmel a bizottság javaslatára szavazásra bocsátotta a
határozati javaslatot, amely alapján a Képviselı-testület a sport alap II. félévi tartalékának felosztásáról szóló
tájékoztatót elfogadja, ugyanakkor a 2002. Évi sport alap pályázati kiírásában feltételként meghatározza, hogy az
önkormányzati támogatásban részesülı sportszervezetek sportolói bajnokságokon és versenyeken Gyomaendrıd
Város Címerével ellátott sportruházatban kötelesek részt venni.
A képviselı-testület a javaslatot 14 igen szavazattal, 1 ellen szavazattal, 2 tartózkodás mellett elfogadta és az
alábbi határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város képviselı-testülete
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194/2001. (IX. 27.) KT sz. határozata
1./
Gyomaendrıd Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a Sport alap II. félévi tartalékának
felhasználásáról készített tájékoztatót elfogadja.
2./
Gyomaendrıd Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a 2002. Évi Sport alap pályázati kiírásában
feltételként meghatározza, hogy az önkormányzati támogatásban részesülı sportszervezetek sportolói a
bajnokságokon és versenyeken Gyomaendrıd Város címerével ellátott sportruházatban kötelesek részt
venni.
Határidı: 2002. Március 1.
Felelıs: Dr..Dávid Imre polgármester
7. Napirendi pont
Pályázat benyújtása a Földmővelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium Vidékfejlesztési célelıirányzatára
az Endrıdi Tájház felújítása tárgyában
Dezsı Zoltán alpolgármester tájékoztatta a jelenlévıket, hogy a Tájháznak lehetısége van pályázatot benyújtani
az épület felújítására. Az elvégzendı munkák össz értéke 2.030 e Ft, melyhez az Vidékfejlesztési
Célelıirányzatból igényelt támogatás 1.522 e Ft, a vállalt saját erı pedig 508 e Ft.
A véleményezı bizottságok a témát megtárgyalták és javasolják a Képviselı-testületnek a pályázat benyújtásának
támogatását.
A képviselı-testület egyhangú 17 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város képviselı-testülete
195/2001. (IX. 27.) KT sz. határozata
Gyomaendrıd Város Önkormányzata pályázatot nyújt be a Földmővelésügyi és Vidékfejlesztési
Minisztérium Vidékfejlesztési célelıirányzatának támogatási keretére az Endrıdi Tájház felújítása
tárgyában.
A pályázat benyújtásához vállalt saját erı:
508 E Ft
Vidékfejlesztési Célelıirányzatból igényelt támogatás:
1.522 E Ft
Összes beruházási költség:
2.030 E Ft
Az Önkormányzat a pályázatban megjelölt saját forrást (508 E Ft) a Képviselı-testület 4/2001. (II.27.)
KT számú Költségvetési rendeletében az Egyéb pályázati alapból biztosítja (5. sz. melléklet ,13. cím,
4. alcím, 10. elıirányzat, Egyéb pályázati alap).
Határidı: 2001. október 31.
Felelıs: Dr. Dávid Imre polgármester
8. Napirendi pont
Szennyvízcsatorna hálózat II-III. ütem kivitelezéséhez szükséges saját erı biztosítása
Dezsı Zoltán alpolgármester felkérte Tóth Lajosnét a Pénzügyi osztály vezetıjét a napirendi pont ismertetésére.
Tóth Lajosné pénzügyi osztályvezetı tájékoztatásában elmondta, hogy a szennyvízcsatorna II-III. ütem
kivitelezéséhez a saját erı biztosításához szükséges volt megbontani a költségvetésben az állami támogatások
között a szennyvízberuházásra jutó céltámogatást.
Dr. Valach Béla bizottsági elnök hozzászólásában elmondta, a jelenlegi elıterjesztésben ilyen felosztásban
szerepel a beruházás forrásösszetétele, de ez még átütemezésekkel, módosításokkal módosulhat, tehát ez egy
folyton változó, a szerint ami megvalósul és a szerint ami még pályázatokkal nyerhetı.
Császárné Gyuricza Éva képviselıasszony kérdésében elhangzott, hogy a tervezetben az 1.§-ban a 4. Alcímnél
az eredetinél 131.165 E Ft volt, most pedig 128.164 E Ft szerepel.
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Tóth Lajosné pénzügyi osztályvezetı válaszában elmondta, hogy az eredeti elıirányzat alapján 128.164 E Ft
volt a felhalmozási célú pénzmaradvány, a módosított elıirányzat tartalmazza a 131.165 E Ft-ot. A 2001 évi
beruházás fı összege 500 M Ft-ról 480 M Ft-ra csökkent, mely a költségvetésrıl szóló rendeletben átvezetésre
került.
/ Jenei Bálint képviselı megérkezett a jelenlévı képviselık száma 18 fı. /
Dezsı Zoltán alpolgármester további hozzászólás, kiegészítés nem lévén felkérte a képviselıket, hogy elsıként a
saját forrás biztosításáról szóló határozati javaslat elfogadásról döntsenek, majd ezt követıen alkossák meg a
2001. Évi költségvetésrıl szóló rendelet módosításáról szóló rendeletet.
A képviselı-testület egyhangú 18 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város képviselı-testülete
196/2001. (IX. 27.) KT sz. határozata
Gyomaendrıd város Képviselı-testülete a „Gyomaendrıd Város Szennyvízcsatorna hálózat kiépítés II.III. ütem” - beruházás munkálataihoz saját forrásként 453.810 eFt-ot az éves költségvetési rendeletében
biztosít az alábbi ütemezés szerint:
2001. évben
2002. évben
2003. évben

131.952 eFt
146.952 eFt
174.906 eFt

Összesen:
453.810 eFt.
A beruházással kapcsolatos lakossági társulás megalakulása folyamatban van, melybıl egy várt 80%-os
igény melletti 170,8 millió Ft lakossági befizetés, a fenti 453.810 e Ft saját erı része.
Határidı: értelem szerint
Felelıs: Dr. Dávid Imre polgármester
A továbbiakban az alpolgármester felhívta a képviselık figyelmét, hogy a rendelet megalkotásához minısített
többségő szavazatra van szükség.
A képviselı-testület egyhangú 18 igen szavazattal megalkotta
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
15/2001.(…….)KT. sz. rendeletét
a 2001. Évi költségvetésrıl szóló
4/2001.(II.27.)KT. sz.. rendelet módosításáról

9. Napirendi pont
Szennyvízcsatorna hálózat IV. ütemének KAC pályázata
Dezsı Zoltán alpolgármester elmondta, az elıterjesztés újólag került a testületnek kiosztásra, ezért kérte a jegyzı
urat néhány szóban ismertesse annak lényegét.
Dr. Csorba Csaba jegyzı elmondta, ahhoz, hogy a szennyvízcsatorna hálózat kiépítésébıl kimaradt öblözeteken
és utcarészeken is megvalósuljon beruházás az állami elkülönített pénzalapok megszerzése érdekében szükséges
a pályázatokat benyújtani. Elsı lépésként a KAC pályázat kerülne benyújtásra, melynek benyújtási határideje
2001. Szeptember 30. A Békés Mérnök Kft. az anyagot elkészítette, a számításokat elvégezte.
Az elıterjesztés azért került késedelemmel beterjesztésre, mert ahhoz, hogy a saját erıt és az igényelt támogatást
ki lehessen számítani szükséges volt a fajlagos költségeknek a megjelenésére.
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Kovács Attila képviselı aziránt érdeklıdött, hogy a 19-20-21-es öblözet szerepel a kistérségi regionális
szennyvízprogramban és a városi szennyvízprogramban is.
Dr. Csorba Csaba jegyzı az érdeklıdésre elmondta, mindkét programban szerepel.
Egyéb hozzászólás, kérdés nem hangzott el, az alpolgármester kérte a képviselıket, hogy az elıterjesztésben
foglaltak alapján döntsenek a határozati javaslatról.
A képviselı-testület egyhangú 18 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város képviselı-testülete
197/2001. (IX. 27.) KT sz. határozata
1./
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete a szennyvízberuházás IV. ütem megvalósításával, az
állami elkülönített pénzalapok megszerzése érdekében a szüksége pályázatok benyújtásával
egyetért.
A céltámogatási pályázat benyújtásához szükséges KAC támogatási ígérvény megszerzéséhez
szükséges pályázatban szereplı saját forrást – 77.973 E Ft-ot évenként a költségvetési
rendeletben az alábbi megosztásban biztosítja:
2002. évben
2003. évben
Összesen:

38.986 E Ft
38.987 E Ft
77.973 E Ft

A képviselı-testület felhatalmazza a polgármestert a pályázat aláírására és határidın belül a
benyújtásra.
Határidı: 2001. Szeptember 30.
Felelıs: Dr. Dávid Imre polgármester
2./
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete a település szennyvízcsatorna hálózat építése mellett
döntött, mivel az érintett területre vonatkozóan az ingatlan tulajdonosok 90 %-a vállalta a
hálózatra való rákötést.
Határidı: értelem szerint
Felelıs: Dr. Dávid Imre polgármester

10. Napirendi pont
KAC pályázat a regionális szennyvízcsatorna hálózat kiépítésének megvalósíthatósági tanulmányának
elkészítése
Dezsı Zoltán alpolgármester tájékoztatásában elmondta, hogy ezt a napirendi pontot már tárgyalta a Képviselıtestület egy korábbi ülésén. A környezı települések csatlakoznának a csatornahálózatra a szennyvíz
tisztítótelepre.
Hozzászólás, kiegészítés nem volt, így felkérte a képviselıket hozzák meg döntésüket a napirendi pontot illetıen.
A Képviselı-testület egyhangú 18 szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
198/2001. (IX.27.)KT sz. határozata
1./
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Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete pályázatot nyújt be a Környezetvédelmi Alap
Célfeladat (KAC) fejezeti kezeléső célelıirányzat támogatására, kistérségi regionális
szennyvízelvezetési program megvalósíthatósági tanulmány elkészítése érdekében.
Költségek alakulása:
Saját erı:
1.520 E Ft (20 %)
Támogatási igény:
6.080 E Ft (80 %)
Az összes költség /nettó /
7.600 E Ft (100 %)
2./
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete a pályázat benyújtásához szükséges 1.520 e Ft saját
erıt az önkormányzat 2002. Évi költségvetési rendeletében elıirányzatként szerepelteti.
Határidı: 2001. Szeptember 30.
Felelıs: Dr. Dávid Imre elnök
11. Napirendi pont
Országos Cigány Önkormányzat pályázata (szennyvíz saját erı csökkentése)
Dezsı Zoltán alpolgármester tájékoztatásában elmondta, hogy ez a pályázat a II-III. ütemő szennyvízcsatorna
beruházáshoz csatlakozik, oly módon, hogy a Cigány Kisebbségi Önkormányzatnak lehetısége van arra, hogy a
beruházásban érintett öblözetben a saját erıt a rácsatlakozás esetén pályázat útján csökkentse. Ez egy
együttmőködési megállapodás útján jöhet létre, így válhat részévé a beruházásnak.
Dr. Csorba Csaba jegyzı hozzászólásában elmondta, látni lehet, hogy az egyes öblözeteknél, hogyan alakult a
lakossági szervezettség. Az un. cigányvárosi részen a szervezettség elmarad a többi öblözettıl. Ahhoz, hogy a
szervezettség itt is megfelelı legyen és a KAC pályázat elszámolása miatt a szükséges rákötési arány teljesíthetı
legyen, szükséges ennek a pályázatnak az elnyerése, oly módon, hogy az itteni roma lakosság tekintetében a saját
erıs részt ki lehessen váltani. A pályázatot a Cigány Kisebbségi Önkormányzat fogja benyújtani, hogy milyen
összegő pénzt lehet megigényelni, szabályozva van a pályázati kiírásban. Ennek egy együttmőködési
megállapodás a feltétele. Ha a Kisebbségi Önkormányzat nem nyer a pályázaton, akkor is szükséges az
együttmőködési feltételeket szabályozni, hiszen mindhárom félnek érdeke az, hogy ez a beruházás
megvalósuljon.
/ Gellai Imre alpolgármester távozott az ülésrıl, a jelenlévı képviselık száma 17 fı./
Dezsı Zoltán alpolgármester további hozzászólás nem lévén felkérte a képviselıket hozzák meg döntésüket a
napirendi pontot illetıen.
A Képviselı-testület egyhangú 17 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
199/2001. (IX.27.) KT sz. határozata
Gyomaendrıd város Képviselı-testülete támogatja a Cigány Kisebbségi Önkormányzat azon
elképzelését, miszerint pályázatot kíván benyújtani az Országos Cigány Önkormányzathoz a
2001. Évben a Békés megyei Területfejlesztési Tanács területkiegyenlítést (TEKI) szolgáló
fejlesztési célú támogatások c. felhívásra benyújtott „Gyomaendrıd Szennyvízelvezetés II-III.
ütem „ pályázatban megjelölt saját erıs rész csökkentése érdekében.
Határidı: azonnal
12. Napirendi pont
A Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Mőködési Szabályzata
Dezsı Zoltán alpolgármester felkérte Dr. Csorba Csaba jegyzı urat a napirendi pont lényegének ismertetésére.
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Dr. Csorba Csaba jegyzı a felkérésre elmondta, mint bizonyára ismeretes megjelent a Köztisztviselıi törvény
módosítása, az ebbıl adódó feladatokról – és hogy a törvény módosítása hogyan érinti a köztisztviselıket - egy
átfogó tájékoztatás készült, melyet önálló napirendi pontként fog a Képviselı-testület megtárgyalni. A törvény
módosításban szabályozott plusz és magasabb juttatások biztosítása - amelyeket a köztisztviselık kapnak, az egy
meghatározott feltételhez van kötve. Egyik feltétel rendszer az, hogy meghatározott körben a köztisztviselıknek
vagyonnyilatkozatot kell tenni, mely két éves idıtartamra terjed ki, tehát két évente kell a köztisztviselınek a
vagyonáról bevallást adni. A vagyonbevallási kötelezettség kiterjed a hozzátartozói (házastárs, élettárs illetve
gyermek) körre is. Azt, hogy ki lesz vagyonnyilatkozat tételre kötelezettek köre, a Képviselı-testületnek kell
jóváhagyni, meghatározni. Vannak, akik a törvényerejénél fogva automatikusan kötelezettek, Pl. a jegyzı,
aljegyzı, pénzügyi osztályon dolgozók, a vagyongazdálkodással foglalkozó személyek, illetve akik a
közbeszerzési eljárással foglalkoznak. A többi esetben egy tág meghatározást tesz a törvény a dolgozók
vagyonnyilatkozati kötelezettségére. Vita van abban a tekintetben, ha a dolgozó nem tesz vagyonnyilatkozatot,
megítélése szerint ebben az esetben a köztisztviselıi jogviszonynak meg kell szőnni.
/Knapcsek Béla képviselı távozott az ülésrıl, a jelenlévı képviselık száma 16 fı./
Dezsı Zoltán alpolgármester felkérte a képviselıket hozzák meg döntésüket.
A Képviselı-testület egyhangú 16 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
200/2001. (IX.27.)KT sz. határozata
Gyomaendrıd Város Önkormányzat Képviselı-testülete a Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Mőködési
Szabályzatának 18. Számú melléklettel történı kiegészítését az alábbi tartalommal - a 217/1998. (XII.
30.) Korm. rendelet 10. §-ában foglalt hatáskörében eljárva - jóváhagyja.
„18. számú melléklet a Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Mőködési Szabályzatához
Vagyonnyilatkozat tételi kötelezettségekkel járó munkakörök felsorolása
Jegyzı
Aljegyzı
Osztályvezetık
Ügyintézık
Adóügyi ügyintézı
Általános igazgatási (hatósági) ügyintézı
Általános kirendeltségi ügyintézı
Anyakönyvvezetı
Építés-hatósági ügyintézı
Gyámügyi- gyermekvédelmi ügyintézı
Intézményirányítási ügyintézı
Költségvetési ügyintézı
Környezetvédelmi ügyintézı
Közterület felügyelı
Okmányirodai teljes körő hatósági ügyintézı
Szabálysértési ügyintézı
Szociálpolitikai ügyintézı
Vagyongazdálkodási ügyintézı
Városüzemeltetési ügyintézı”
Határidı: azonnal
13. Napirendi pont
Iskolaotthonos oktatás a Rózsahegyi Kálmán Általános Iskolában
Dezsı Zoltán alpolgármester tájékoztatásában elmondta, a képviselı-testület az elmúlt ülésén az iskola
pedagógiai programját azzal a feltétellel fogadta el, hogy a következı tanévtıl az iskolaotthonos oktatás
folytatását nem engedélyezi.
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A testületi döntést követıen az iskola értesítést kapott, hogy a PHARE Programirodához a 2001. szeptember 1-én
beinduló kis létszámú osztály iskolaotthonos oktatásra épülı szocializációs program támogatására benyújtott
pályázata pozitív elbírálásban részesült és bíráló bizottság 10.200 Eurót – kb. 2.5 millió Ft-ot- ítélt meg az
intézménynek. Az elnyert összeg az iskolaotthonos oktatás eszközellátásának biztosítására használható fel.
Ladányi Gáborné igazgató levelében kérte a kislétszámú osztály iskolaotthonos oktatásának engedélyezését és
vállalta, hogy 2001. december 31.-ig a 4/2001. (I. 26) OM rendelet 19. § (5) bekezdésében elıírt
kötelezettségeket saját költségvetésébıl fedezi, a 2002. évi költségvetésében pedig betervezi.
Ha a Tisztelt Képviselı-testület az iskolaotthonos oktatást nem engedélyezi, az intézmény a pályázaton nyert
jelentıs összegtıl elesik.
Hozzászólás kérdés a képviselık részérıl nem volt egyhangú, 16 igen szavazattal, az alábbi határozatot hozták
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
201/2001. (IX. 27.)KT sz. határozata
Gyomaendrıd Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a 161/2001. (VII. 26.) KT számú
határozatának I. pontjából a következı szövegrészt törli: „…azzal a feltétellel, hogy a
2001/2002-es tanévtıl iskolaotthonos ellátást nem folytathat.”
A Képviselı-testület a 161/2001. (VII. 26.) KT számú határozatának II. pontját hatályon kívül
helyezi.
Határidı: azonnal
14. Napirendi pont
Kis Bálint Általános Iskola és Óvoda intézményénél létszámleépítés elrendelése
Dezsı Zoltán alpolgármester felkérte Dr. Csorba Csaba jegyzıt, hogy ismertesse a napirendi pontot.
Dr. Csorba Csaba jegyzı tájékoztatásában elmondta, a létszámleépítést az teszi lehetıvé, hogy a Kis Bálint
Általános Iskolában a főtés korszerősítésére kerül sor, ezáltal a főtıi feladatokat ellátó létszám egy részének a
munkaköre megszőnik, e miatt elrendelheti a Képviselı-testület a létszámleépítést. Nagyon jelentıs ez a
létszámleépítés, hiszen az így keletkezı bérmegtakarítás egy részét az iskola visszafordítja a főtés korszerősítési
feladatok ellátására.
Dezsı Zoltán alpolgármester hozzászólás hiányában felkérte a képviselıket, hozzák meg döntésüket.
A Képviselı-testület egyhangú 16 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
202/2001. (IX. 27.) KT sz. határozata
Gyomaendrıd város Képviselı-testülete a főtés korszerősítése miatt a feladatok racionálisabb
ellátása érdekében 2001. November 15. Napjától a Kis Bálint Általános Iskola és Óvoda főtıkarbantartói létszámát 3 álláshellyel csökkenti, így az iskola 91 fıs közalkalmazotti létszáma
véglegesen 88 fıre módosul, a feladat változatlan szintő ellátása mellett.
A Képviselı-testület megállapítja, hogy a felszabaduló munkaerı átcsoportosítást,
továbbfoglalkoztatására sem intézményen belül sem más önkormányzati intézményben nincs
lehetıség, ezért a közalkalmazottak jogviszonyát meg kell szüntetni.
A Képviselı-testület utasítja az intézmény vezetıjét a szükséges intézkedések megtételére,
ugyanakkor utasítja a Polgármestert, hogy a létszám leépítés miatti munkáltatói döntés
pénzügyi kötelezettségének teljesítéséhez az egyszeri hozzájárulást igényelje meg.
Továbbá utasítja a jegyzıt, hogy a létszámkeret változás miatt az önkormányzat
költségvetésérıl szóló rendelet módosítását készítse elı.
Határidı: létszámcsökkentés tekintetében: 2001. November 15.
az intézkedéssel járó többletköltség pályázatának benyújtására: 2002. Április 10.
az önkormányzati létszámkeret módosítása: 2001. December 20.
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Felelıs: létszámcsökkentés végrehajtásáért: Fülöp Istvánné igazgató
a pályázat benyújtásáért: Dr. Dávid Imre polgármester
a létszámkeret módosításáért: Dr. Csorba Csaba jegyzı
/ Knapcsek Béla képviselı visszatért az ülésterembe, a jelenlévı képviselık száma 17 fı./
15. Napirendi pont
A Városi Zene- és Mővészeti Iskola alapító okiratának módosítása
Dezsı Zoltán alpolgármester tájékoztatásában elmondta, hogy bıvül az iskola feladatellátása és a bıvülés miatt
módosítani kell az alapító okiratot.
Vélemény, hozzászólás hiányában felkérte a képviselıket, hozzák meg döntésüket.
A Képviselı-testület egyhangú 17 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
203/2001. (IX. 27.) KT sz. határozata
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./ pontja Állami feladatként ellátandó alaptevékenysége a következı szövegrésszel
egészül ki.
„Alaptevékenységét az alábbi területeken látja el:
• Gyomaendrıd Város közigazgatási területén az alapfokú zene, balett és képzımővészeti
képzés,
• Hunya községben alapfokú zenemővészeti képzés,
• Örménykút községben alapfokú zenemővészeti képzés”
Határidı: 2001. Szeptember 1.
Felelıs: Dr. Csorba Csaba jegyzı
16. Napirendi pont
Közoktatási Intézmények szakmai munkájának értékelése a 2000/2001-es tanévben
Dezsı Zoltán alpolgármester felkérte Hangya Lajosnét a Humánpolitikai Bizottság elnökét a napirendi pont
ismertetésére.
Hangya Lajosné bizottsági elnök tájékoztatásában elmondta, a Rózsahegyi Kálmán Általános Iskola a
2000/2001- es tanévben színvonalas, eredményes munkát végzett, az iskoláról készített beszámoló
problémafeltáró és az ott tanító nevelıtestület hatékonyabb munkavégzést tőzött ki célul. A minıségbiztosítás
terén élen járnak, a nyitott önértékelést csoportmunkában elvégezték, vizsgálták az iskolai klímát, a tanulási
stratégiákat, motivációs tényezıket, szociális hátteret, intézményi erısségeket és gyengeségeket. A hátrányos
helyzetbıl adódó feladatok az elızı testületi ülésen feltárásra kerültek. Tankötelezettség teljesítéséért mindent
megtesznek, ebben a tanévben 75 felszólítást és 7 feljelentést tettek ennek érdekében.
A tanulók magatartása romlott, ezt a tantestület és a Humánpolitikai Bizottság is megvitatta, bizonyos osztályok
esetében a magatartási átlag romlott, viszont az iskolai átlag jobb volt az elızı évhez képest. Az osztályfınöki
felmérések eredményesek, azt is kiszőrte az iskola, ahol nem elég eredményes a pedagógus munkája. A tanulás
tanítása és a tanulási szokások felmérése az iskola fontos feladata, ezt is mérik, értékelik és törekszenek arra,
hogy több forrásból történı ismeretszerzést gyakoroltassák a gyerekekkel. A tanulmányi munka eredményét
bizonyítja, hogy 489 tanulóból csak 29 gyerek zárta bukással a tanévet. A bizottság gratulál a tanulmányi
versenyeken elért eredményekhez, és az új tanévben jó munkát kíván.
A Kis Bálint Általános Iskola és Óvoda munkája az elızı iskoláéhoz hasonlóan eredményes évet zárt és a
minıségelvő pedagógia megvalósítására törekszik. A beszámoló felveti, hogy az iskola feltételrendszere fıleg a
szétszórt és elavult épületei miatt romlik vagy stagnál, de sajnos a tanterem építési pályázata nem nyert. Az
óvodába 80 óvodás korú gyermek jár három csoportba, 746 iskolás jár 32 csoportban. A bukások száma 23. Az
iskola törekszik a készségek és képességek sokoldalú fejlesztésére. Magyar és matematika tantárgyból a
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szabadon felhasználható órakeretet felzárkóztatásra használják fel. Vannak tehetséggondozó órák, de ez jóval
alatta marad a szükséges és lehetséges igénynél és ehhez szeretnének a jövıben órakeretet kapni. A
pályaválasztásnál örvendetes, hogy mindenki tovább tanul, bár ez a tankötelezettség miatt kötelezı is.
A bizottsági ülésen a bizottság is véleményezte, hogy az átlagnál jóval nagyobb a vidéken tovább tanulók száma.
A gyerekek nevelését illetıen itt is egyre nagyobb feladat hárul az iskolára, mert a neveltségi szint évrıl-évre
romlik. Érdekes az itt végzett tanulói felmérés, mely alapján kiderült, hogy a tanulók 80%-a nem elégedett a
tanulótársak viselkedésével, magatartásával. A kimagasló és sokrétő eredményeket a bizottság az iskolának
megköszönte.
A Kner Imre Gimnázium szintén sikeres tanévet zárt, jól sikerült érettségi vizsgákkal és sikeres felvételi
eredményekkel. A 12.A hatosztályos gimnázium 25 tanulói közül 23 tanulónak sikeres a felvételi eredménye, a
12.B osztály 22 tanulóból 8 fıt vettek fel felsıoktatási intézménybe, a 12.C kereskedelmi osztály 28 tanulói
közül 7 tanulónak lett sikeres a felvételi eredménye. Az igazgató felhívta a pedagógusok figyelmét a
drogfogyasztás veszélyeire és a 20%-os tantárgyi hiányzás problémáira, valamint a fizika és testnevelés tanítás
problémáira, mert e két tantárgy esetében gyengébb az eredmény. Az igazgató megköszönte a nevelı testület
munkáját és a bizottság is elismeréssel szólt a gimnázium tevékenységérıl, a szép rendezvényekrıl, a Kner
napokról és a Suli expón való eredményes részvételrıl.
A Városi Zene- és Mővészeti Iskola elmúlt tanévére 238 tanuló iratkozott be, ebbıl 155 zenész, 83 fı
képzımővész. Az iskola próbál mindent megtenni, hogy a táncmővészet oktatásban is beinduljon, és tartósan
oktatható mővészeti ággá váljon a táncoktatás. Az anyagban szó van több kiemelkedı képességő gyerekrıl, mind
a zenemővészeti ágban, mind a képzımővészeti ágban. A hangszervásárlás terén is voltak sikeres eredmények.
A Humánpolitikai Bizottság nevében kérte a Képviselı-testületet a határozati javaslat elfogadására.
Császárné Gyuricza Éva képviselı hozzászólásában elmondta, hogy ı is átolvasta az anyagot, és az elıtte
felszólaló Humánpolitikai Bizottság elnökének véleményével egyetért. Az átolvasás során olyan szavakat keresett
a beszámolókban, mint például haza, hazaszeretet, nemzeti ünnep és ehhez hasonló kifejezéseket, de sajnos
nagyon kevés ilyen szavakat, kifejezéseket vélt felfedezni. Viszont olyan kifejezéseket talált az anyagban, mint
például egyetemes és nemzeti alapérték, nemzeti és európai identitás, fenyıünnep, ami véleménye szerint
elszomorító. Nem régen olvasta Beke Katának egy önvallomását, amikor a gyerekekrıl véleményt alkotunk,
akkor azért magába kell nézni az embernek, hogy mire is tanította a gyerekeket. Ezeket a fogalmakat nagyon
hiányolta a beszámolókból.

Érdekes volt a gyerekek véleménye arról, hogy például miért kell jónak lenni az ünnepségeken. Egy-két gyermek
azt válaszolta, azért, hogy hallják az igazgató néni beszédét, de olyan is volt a válaszok között, hogy azért kell
jónak lenni, hogy bemutathassák az ünnepségekre készített mősort, de az, hogy mirıl is szól az ünnep, sajnos
kimaradt ebbıl a felmérésbıl. Véleménye szerint ez kicsit elszomorító, de a tanulmányi eredmények minden
iskolában magukért beszélnek, és szépek.
Az elmúlt héten a kormány határozatban elfogadta a 10 éves Ipari Park fejlesztési programot ugyanakkor döntött
arról, hogy megháromszorozzák az eddigi költségvetési támogatást. Mindezek alapján lehetıséget látna abban,
hogy a középiskolákban ismét megkezdıdjön az ipari tanképzés. A megháromszorozott állami támogatás
elsısorban magasabb szintő szolgáltatásokra biztosítanák, ehhez viszont ipari tanképzésre és magasabb jellegő
szolgáltatásra lenne szükség.
Ha elkészülne a város ipari szakképzési középtávú terve, nagyon komoly állami támogatás igénylését tenné
lehetıvé, amely egy erıs kitörési pontot jelenthetne az Ipari Park szempontjából. Ezt mindenképpen
megfontolásra érdemesnek tartotta.
Varjú József a Rózsahegyi Kálmán Általános Iskola igazgatóhelyettese hozzászólásában elmondta, hogy egy
tanévzáró értekezleten elsısorban adatokra, pozitívumokra, hiányosságokra és azok okaira van szükség. Nincs
arra lehetıség, hogy különbözı hazafias érzelmeket a felszínre hozzon a tantestület, egyébként a harmadikos és
negyedikes osztályok esetében szoktak felméréseket készíteni a hazafiasság kérdésérıl. Azért, hogy a beszámoló
nem terjed ki erre a kérdésre, nem jelenti azt, hogy a mindennapos munkában hátrányt szenved a hazafiasság
kérdése.
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Dezsı Zoltán
meghozatalára.

alpolgármester megköszönte a hozzászólásokat, majd felkérte a képviselıket a döntés

A Képviselı-testület egyhangú, 17 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
204/2001. (IX.27.) KT sz. határozata
1./
Gyomaendrıd Város Önkormányzatának Képviselı-testülete elfogadja a Rózsahegyi Kálmán
Általános Iskola és Diákotthon 2000/2001. tanév szakmai munkájáról készített beszámolót.
2./
Gyomaendrıd Város Önkormányzatának Képviselı-testülete elfogadja a 2. számú Általános
Iskola és Óvoda 2000/2001. tanév szakmai munkájáról készített beszámolót.
3./
Gyomaendrıd Város Önkormányzatának Képviselı-testülete elfogadja a Kner Imre
Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium 2000/2001. tanév értékelésérıl készült tanévzáró
tantestületi jegyzıkönyvet.
4./
Gyomaendrıd Város Önkormányzatának Képviselı-testülete elfogadja a Városi Zene- és
Mővészeti Iskola 2000/2001. tanév értékelésérıl készült tanévzáró tantestületi jegyzıkönyvet.
Határidı: azonnal
17. Napirendi pont
Kner Imre Gimnázium Szakközépiskola és Kollégium pedagógiai programjának kiegészítése
Dezsı Zoltán alpolgármester tájékoztatásában elmondta, hogy a képviselı-testület a júliusi ülésén felkérte az
iskola igazgatóját a pedagógia program kiegészítésre. Jelen elıterjesztés ezen kiegészítéseket tartalmazza.
Hangya Lajosné bizottsági elnök hozzászólásában elmondta, a gimnázium elkészítette a kért kiegészítést a
jogszabályoknak megfelelıen.
Dezsı Zoltán alpolgármester további kiegészítés hiányában felkérte a képviselıket hozzák meg döntésüket.
A Képviselı-testület 17 igen és tartózkodással az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
205/2001.(IX.27.)KT sz. határozata
Gyomaendrıd Város Önkormányzatának Képviselı-testülete elfogadja a Kner Imre
Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium a 162/2001. (VII. 26.) KT. számú határozatában
elıírt kiegészítésekkel egybeszerkesztett pedagógiai programját.
Határidı: azonnal
18. Napirendi pont
Építkezés megkezdésének engedélyezése, intézményvezetı megbízása a Városi Gondozási Központ
konyhabıvítéssel kapcsolatos munkálatok lebonyolítása
Dezsı Zoltán alpolgármester elmondta, hogy a következı napirendi pont is a Gondozási Központ átalakítási,
bıvítési munkálataival kapcsolatos, ezért javasolta a képviselıknek azok összevont tárgyalását.
Mint emlékezetes az intézmény pályázati támogatást nyert a Mirhóháti úton lévı intézményben konyhaépület
kialakításra, berendezések vásárlásra, valamint a Rózsakert Idısek Otthonában nappali és átmentei ellátást nyújtó
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épület kialakításra. A pályázatokon elnyert támogatási összeg 5 millió + 10 millió Ft. A munkálatokat az
intézmény szeretné október 1. Napjával elkezdeni, részben saját kivitelezésben, illetve külsı kivitelezık által.
A határozati javaslat alapján a képviselı-testület hozzájárulását adná ahhoz, hogy a munkálatok lebonyolításával
Gellai Józsefné intézményvezetı kerüljön megbízásra.
Hangya Lajosné bizottsági elnök részérıl felvetıdött, hogy akkor amikor egy intézményvezetıt megbíznak egy
ilyen nagyságrendő munka teljes lebonyolításával, részesül-e valamilyen plusz juttatásban. Egy-egy ilyen munka
kapcsán elég nagy terhet és felelısséget vállal magára az intézményvezetı és a gazdasági vezetı. Jelen esetben a
Gondozási Központnál két jelentıs beruházás kezdıdik párhuzamosan, ami adott esetben plusz munkát is igényel
részükrıl, és azért arra oda kellene figyelni, hogy ez nehogy a szakmai munka rovására menjen. Ellentételezésre
kerül részükre valamilyen formában ez a végzett plusz munka?
Dr. Csorba Csaba jegyzı válaszában elmondta, az anyagi elismerést minden további nélkül megállapíthatja a
Képviselı-testület, eddig azonban ez nem volt gyakorlat, sıt a vezetıi pótlékok - %-ok - meghatározásánál sem
érvényesítette ezt az elismerést, pedig majdnem mindegyik intézménynél volt ilyen jellegő beruházás. Ha pedig a
gazdasági vezetés helyzetét nézzük, akkor ık a közalkalmazotti törvénnyel a bérfejlesztésbıl is kimaradtak,
ugyanis azok a szakmai szorzószámok, amelyek a közoktatásban bekövetkeztek a gazdasági ágazatra, gazdasági
vezetésre nem vonatkoznak, ugyanakkor a felsıfokú végzettség megléte részükre is elıírásra került.
Dr. Kovács Béla képviselı hozzászólásában elmondta, ha beruházás folyik az intézménynél, abban az esetben az
intézményvezetı és a gazdasági vezetı a szabadságát sem tudja kivenni, amiért legfeljebb egy szorító kézfogás
jár köszönetként.
Dezsı Zoltán alpolgármester hangsúlyozta, ennek mindenképpen költségvetési vonzata lenne, amit a
költségvetés jelenlegi helyzetében nem tudja milyen alapból lehetne megoldani.
Hangya Lajosné bizottsági elnök elképzelhetınek tartotta, hogy a beruházás összegének bizonyos százalékát
kapná meg az intézményvezetı elismerésként a végzett plusz munkáért.
Utána kellene járni, más önkormányzatoknál ez, hogy történik.
Dr. Csorba Csaba jegyzı véleményében kifejtette, hogy a munka elismerésére megvannak a jutalmazási
lehetıségek, hiszen jutalmat évvégén, vagy egy nagyobb beruházás befejezésekor megállapíthat a Képviselıtestület, ez viszont mindig az anyagi helyzet vagy anyagi pozíciótól függ.
Arról nincs tudomása, hogy bárhol jutalékos rendszerben mőködne intézményi beruházás. Általában más
településen is az intézményvezetı feladata, amely attól is függ, hogy mekkora az intézmény nagysága és mennyi
a személyi kapacitása a beruházás lebonyolítására.
Ugyanakkor van olyan is ahol külsı szervezet bonyolítja le a beruházást nem az intézményvezetı végzi ezt a
munkát, a külsı lebonyolító azonban semmiképpen nem érdekelt a hatékony és eredményes lebonyolításában,
ezért nem lenne célszerő változtatni azon a gyakorlaton, hogy az intézményvezetı felelıssége és hatásköre
legyen a beruházás lebonyolítása.
Abban viszont egyet lehet érteni a képviselı asszonnyal, hogy a Képviselı-testületnek el kellene ismerni a
nagyobb beruházásoknál az intézményvezetık munkáját.
Azt azonban nem kell figyelmen kívül hagyni, hogy a konyha esetében egy eléggé feszített helyzetrıl van szó,
amit mindenféleképpen meg kell oldani az intézménynek, ahhoz, hogy meg legyenek a mőködési feltételek,
hiszen már a mostani kapacitása sem szabályos. Továbbá az sem lényegtelen, hogy ha erre a beruházásra nem
nyert volna a pályázat, abban az esetben a Képviselı-testületnek kellett volna biztosítania hiányzó pénzösszeget.
Császárné Gyuricza Éva képviselı véleménye szerint elıbb-utóbb ki kell dolgozni egy érdekeltségi rendszer
elvet, amit aztán valamennyi beruházásnál alkalmaznak, hiszen ha az adott beruházást, az intézményvezetı saját
maga menedzseli az sokkal jobb minıségben készül el, és kimutatható költség megtakarítással jár.
Dr. Valach Béla bizottsági elnök a maga részérıl nem javasolta az érdekeltségi rendszer bevezetését. Az
intézményvezetınek a bérét kell rendezni, ez a fajta érdekeltségi rendszer tartozzon bele a munkakörébe, hogy a
jó gazda gondosságával bonyolítson le egy-egy ilyen beruházást.
Hangya Lajosné bizottsági elnök hangsúlyozta, egyre több terhet, feladatot teszünk az intézményvezetık
„nyakába”, viszont a jutalmazásukról meg rendre elfeledkezünk. A jutalmazási rendszert kellene kidolgozni és
figyelembe kellene venni ezeket a plusz munkákat, plusz felelısségeket. A város intézményvezetıi alul vannak
fizetve.
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Dezsı Zoltán alpolgármester bízott abban, hogy a legalább a késıbbiekre vonatkozóan sikerül valami megoldást
keresni. Kétségtelen, hogy ahol az intézményvezetı bonyolítja a beruházást, ott azért kevésbé folynak el pénzek,
több mindent meg lehet valósítani, mivel az érdekeltség is ezt diktálja.
További hozzászólás vélemény nem volt, a Képviselı-testület egyhangú, 17 igen szavazattal az alábbi határozatot
hozta
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
207/2001. (IX.27.)KT sz. határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete hozzájárul, hogy a Városi Gondozási Központ a
konyha bıvítési munkálatait 2001. október 01. napjával megkezdje. A munka lebonyolításával
megbízza Gellai Józsefné Városi Gondozási Központ intézmény vezetıjét.
Határidı: azonnal
19. Napirendi pont
Építkezés megkezdésének engedélyezése, intézményvezetı megbízása a Városi Gondozási Központ
Rózsakert Idısek Otthona további bıvítési munkálatainak lebonyolítására
Dezsı Zoltán alpolgármester felkérte a képviselıket, amennyiben egyetértenek a határozati javaslatban
foglaltakkal, úgy hozzák meg döntésüket.
A Képviselı-testület egyhangú, 17 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
208/2001. (IX.27.)KT sz. határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete hozzájárul ahhoz, hogy a Városi Gondozási Központ
a Rózsakert Idısek Otthona bıvítési munkálatait 2001. október 01. napjával megkezdje. A
munka lebonyolításával megbízza Gellai Józsefnét a Városi Gondozási Központ intézmény
vezetıjét.
Határidı: azonnal
Gellai Józsefné a Városi Gondozási Központ intézményvezetıje megköszönte a Képviselı-testületnek a
bizalmat. Érzése szerint az eddig lebonyolított beruházások esetében is mindvégig azon törekedtek, hogy a
költségvetési kereten belül maradjanak, és minél több mindent megtudjanak valósítani. Az elıttük álló
beruházásnál sem az a motiváló számukra, hogy ezért valamilyen elismerést kapjanak, hanem az, hogy sok a
sorban álló idıs ember, aki igényli az intézmény által nyújtott szolgáltatást.
/ Kovács Attila, ifj. Dógi János, Jakus Imre képviselık távoztak, a jelenlévı képviselık száma 14 fı /
20. napirendi pont
A volt Virágkertészet épület, udvar kezelıi jogának átadása a Liget-fürdı részére
Dezsı Zoltán alpolgármester elmondta, az elıterjesztést a szakbizottságok megtárgyalták. Mint emlékezetes az
ingatlan több alkalommal is meghirdetésre került értékesítésre, elsıdlegesen szállodai cél megjelölésével. A
többszöri hirdetésre pályázat nem érkezett, illetve pályázati eljáráson kívül több alkalommal volt érdeklıdés, de
érdemi megállapodás nem született.
Jelenlegi állapotában az ingatlant az önkormányzat nem tudja hasznosítani, viszont a fürdı további
fejlesztéseihez szükséges területigény biztosításához ez a terület adottságainál fogva is kiválóan alkalmas lenne.
Mindezek alapján a fejlesztések szempontjából kedvezıbb lenne a terület kezelıi jogát átadni a Liget-fürdınek
az elıterjesztés mellékletében leírt megállapodás-tervezetben foglalt feltételekkel.
Megkérdezte a bizottság elnököket, a képviselıket van e szóbeli kiegészíteni valójuk, kérdésük a napirendi
ponttal kapcsolatban.
Hozzászólás, kérdés nem volt a képviselı-testület egyhangú 14 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta.
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Gyomaendrıd Város képviselı-testülete
209/2001. (IX. 27.) KT sz. határozata
Gyomaendrıd Város Önkormányzata az 1999. évi LXV tv. –ben biztosított jogkörében eljárva
az önkormányzat tulajdonában álló 1295/2 hrsz-ú gazdasági épület, udvar és virágkertészet
kezelıi jogát átadja a Liget Fürdı-nek.
A képviselı-testület felhatalmazza a polgármestert az elıterjesztés mellékletét képezı
megállapodás megkötésére.
Határidı: 2001. október 1.
Felelıs: Dr. Dávid Imre polgármester
21. Napirendi pont
A Fı út 5.szám alatti volt „Kisegítı Iskola” meghirdetése
Dezsı Zoltán alpolgármester elmondta, az ingatlan bérbeadására több alkalommal írtak ki pályázatot,
eredménytelenül, míg a legutóbbi ülésen döntés született arról, hogy az Élet Másokért Egyesületnek – aki
határidın túl nyújtotta be pályázatát – felajánlják az ingatlan határozott idejő bérletét bizonyos feltételek mellett.
Az egyesület a bérleti szerzıdés feltételeinek elfogadására vonatkozó nyilatkozat megtételére haladékot kért
2001. Augusztus 31. Napjáig. A kért idıpontig az egyesület sem írásban, sem szóban nem tett nyilatkozatot, majd
2001. Szeptember 4-én szóbeli egyeztetés után közölték, hogy nem tartanak igényt az ingatlanra, melyet késıbb
írásban is megerısítettek.
Mindezek alapján olyan álláspont született, miszerint értékesítésre hirdessék meg az ingatlant bontási
kötelezettség vállalása mellett, szabad tevékenység és profilkötöttség nélkül. Az ingatlan értékesítési árát
minimum bruttó 5 millió Ft-ban javasolják meghatározni.
Az elıterjesztést a bizottság elnökökbıl álló munkacsoport, valamint a szakbizottságok megtárgyalták, a fenti
állásponttal egyetértettek és javasolják a pályázati kiírás megjelentetését az anyagban szereplı tartalommal.
Kérte a testület tagjait, amennyiben egyetértenek az elhangzottakkal, úgy hozzák meg határozatukat.
A képviselı-testület egyhangú 14 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város képviselı-testülete
210/2001. (IX. 27.) KT sz. határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete az önkormányzat tulajdonában lévı Fı út 5. szám ( volt „
Kisegítı Iskola „ ) alatti ingatlant az alábbi pályázati kiírás alapján értékesítésre meghirdeti minimum
bruttó 5.000.000 Ft eladási áron.
PÁLYÁZATI KIÍRÁS
Gyomaendrıd Város Önkormányzat Képviselı-testülete nyílt pályázatot hirdet
a Gyomaendrıd, Fı út 5. szám alatti ingatlan értékesítésére
A pályázat elkészítéséhez, a pályázat részletes feltételeire vonatkozó információk 5000 Ft befizetése
mellett átvehetık a Gyomaendrıd Város Polgármesteri Hivatal Pénzügyi és Vagyongazdálkodási
Osztályán. Gyomaendrıd, Szabadság tér 1. sz. Telefon: (66) 386-122.
Pályázat benyújtásának helye, határideje:
A pályázatot zárt borítékban, 2 példányban, Gyomaendrıd Város Polgármesterének címezve, "Kisegítı
Iskola" jeligével ellátva 2001. október 31.-én 12,00 óráig kell benyújtani személyesen, vagy elızı
napig kell postai úton feladni 5500 Gyomaendrıd, Szabadság tér 1. címre.
A pályázat elsı példányán fel kell tüntetni az "EREDETI PÉLDÁNY" szöveget: A fenti határidı
elmulasztása jogvesztı!
A pályázat elbírálása:
A pályázat nyertesérıl Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete dönt, a testület 2001. novemberi ülésén.
A pályázat elızetes véleményezését és döntés elıkészítését a Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
24/1995. (X.24.) KT. számú rendelet 26. § (1) bekezdésében meghatározott munkacsoportja végzi.
A döntés idıpontjáról a pályázók külön értesítést kapnak.
A pályázati feltételek:
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Pályázatot nyújthatnak be természetes személyek, jogi személyek és jogi személyiség nélküli
társaságok.
2. Pályázó ( k ) nak nyilatkozni kell a szerzıdés megkötésekor az épület életveszélyessé minısített
hátsó szárnyának bontási munkálatainak elvégzésére,
3. Az ingatlan eladási ára minimum: bruttó 5 millió Ft,-,
4. Az ingatlan hasznosítása, átalakítása Gyomaendrıd Város Képviselı – testülete által jóváhagyott „
Általános rendezési terv és szabályozás „-ban leírtak figyelembevételével történhet,
5. A pályázathoz csatolni kell, 30 napnál nem régebbi igazolást a TB-tıl, a Vám- és Pénzügyırség
Országos Parancsnokságától, az önkormányzati helyi hatóságtól, az APEH-tıl, hogy köztartozása
nincs a pályázónak, valamint az Önkormányzat felé egyéb tartozása nincs.
A pályázatok elbírálásánál a következı szempontok érvényesülnek:
Elsıbbséget élvez, aki:
1./ aki a vevık közül a legkedvezıbb vételi árajánlatot teszi,
2./ aki gyomaendrıdi természetes személy, illetve vállalkozás esetén gyomaendrıdi
székhellyel gyakorolja.
A pályázat érvénytelensége:
Érvénytelen az a pályázat, amely határidın túl érkezett, amely nem felel meg a pályáztató által kiírt
feltételeknek, az elıírt mellékleteket nem tartalmazza.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete fenntartja azon jogát, hogy a pályázatok ismeretében a
pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítja.
A pályázat elkészítéséért, illetve az elkészítéssel kapcsolatban felmerült költségekkel szemben díj nem
számítható fel.
1.

Határidı: 2001. december 31.
Felelıs: Dr. Dávid Imre polgármester

22. Napirendi pont
Az önkormányzat tulajdonában lévı mezıgazdasági területekre kötött lejárt haszonbérleti szerzıdések
Dezsı Zoltán alpolgármester megkérdezte a véleményezı bizottság elnökét, a képviselı-testület tagjait, van e
szóbeli kiegészíteni valójuk, esetleg kérdésük a témával kapcsolatban.
A határozati javaslat az önkormányzat tulajdonában lévı lejárt földhaszonbérleti szerzıdések, valamint az un.
vitatott földek 2001/2002 gazdasági évre szóló haszonbérleti szerzıdések bérleti díjainak meghatározásáról szól.
Véháné Szedlák Ildikó képviselı a licit várható idıpontja után érdeklıdött.
Dr. Csorba Csaba jegyzı az érdeklıdésre elmondta, a konkrét idıpont még nem ismeretes, de október elsı
felében várható. Az idıpont a hivatal és a kirendeltség hirdetıtábláján kifüggesztésre fog kerülni, illetve a
Gyomandrıdi Híradón keresztül értesülhetnek az érintettek.

Egyéb hozzászólás, kérdés nem volt a képviselı-testület egyhangú, 14 igen szavazattal az alábbi határozatot
hozta.
Gyomaendrıd Város képviselı-testülete
211/2001. (IX. 27.) KT sz. határozata
Gyomaendrıd Város Önkormányzat Képviselı - testülete a tulajdonában lévı lejárt földhaszonbérleti
szerzıdések, valamint az un. "vitatott" földek bérbeadásával kapcsolatosan az alábbiakban rendelkezik:
1.

Gyomaendrıd Város Képviselı - testülete a "vitatott" földekre a 2001/2002 gazdasági évre szóló
haszonbérleti szerzıdések megkötéséhez a 229/2000.(IX.28.)KT számú határozatra való tekintettel az
alábbiakban határozza meg a bérleti díjakat:
2 ha alatt 10 kg/AK,
2 ha és 10 ha között 14 kg/AK,
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2.

3.

10 ha felett 18 kg/AK egységes búza a mindenkori július havi tızsdenapokon az augusztusi szállításokra
létrejött ügyletek elszámoló árainak átlagán számított értéke.
Gyomaendrıd Város Képviselı - testülete a 14002 hrsz. 10 ha 0652 m2 nagyságú szántó mővelési ágú
313,06 AK értékő földrészletre a bérlık igényei szerint a földhaszonbérleti szerzıdéseket 3 évvel
meghosszabbítja, az üresen maradt parcellákat pedig a helyi sajtóban meghirdeti mővelésre. A bérleti díj
összege parcellánként 600 Ft/év.
Gyomaendrıd Város Képviselı - testülete a többször módosított Gyomaendrıdi Önkormányzat vagyonáról
és vagyontárgyak feletti rendelkezési jog szabályairól szóló 24/1995.(X.24.)KT számú rendelet alapján
licitálás utján tartós földhaszonbérletbe meghirdeti az alábbi ingatlanokat:
Hrsz.
02155/7
02253/13
02313/10
02313/12
02667/9
02689/8
-

-

-

-

Mővelési ág
Szántó
Szántó
Gyep
Szántó
Szántó
Szántó

Terület ( ha )
23,8990
0,4140
0,4170
1,1692
5,7650
2,4441

AK érték
1070,28
9,03
6,51
23,73
138,49
54,14

A földhaszonbérlet idıtartama: 5 év,
A mezıgazdasági ingatlanok egészére lehet licitálni. A licitálónak az összes terület egészére kell
ajánlatot tennie. Az induló licit nettó 21 kg étkezési búza/AK érték a július hónapban az augusztusi
szállításokra létrejött ügyletek elszámoló árainak átlagán számítva.
A licitálandó területre az árverés megkezdése elıtt a bérleti díj kikiáltási árának 5%-át kitevı
szerzıdés megkötését biztosító árverési elıleget /bánatpénz/ kell a Polgármesteri Hivatal
pénztárába befizetni.
A sikeres árverés érdekében a licitálás elıtt 5 nappal a licitáló magánszemélynek igazolni kell, hogy
a haszonbérbe kívánt földterületet meg tudja mővelni, az ıstermelınek be kell mutatnia
igazolványát, gazdasági társaságnak pedig a társasági szerzıdést.
A licitálást az nyeri, aki a legmagasabb bérleti díjat kínálja. A bérleti jogot elnyerınek 5 napon
belül szerzıdést kell kötnie,
Az árverésbıl kizáró ok: Gyomaendrıd Város Önkormányzatával szemben fennálló lejárt
földhaszonbérleti díj tartozás.

Gyomaendrıd Város Képviselı - testülete felhatalmazza a polgármestert a földhaszonbérleti szerzıdések
megkötésére.
Határidı: 2001. november 30.
Felelıs: Dr. Dávid Imre polgármester
/Gellai Imre alpolgármester és Jakus Imre képviselı visszaérkezett, a jelenlévı képviselık száma 16 fı. /
23. Napirendi pont
Alterra Kft. alvállalkozóinak bejelentése
Dezsı Zoltán alpolgármester felkérte Dr. Csorba Csaba jegyzıt néhány szóban ismertesse az elıterjesztés
lényegét.
Dr. Csorba Csaba jegyzı elmondta, az elıterjesztést valamennyi bizottság részletesen megtárgyalta, és
kialakította álláspontját, melyet az elıterjesztés tartalmaz.
Varjú Elek úr a napirendek elıtti hozzászólások során szorosan e témához kapcsolódóan tette meg észrevételét,
melyre az alábbiak szerint kívánt reagálni:
Többek között felvetésre került, hogy a szennyvízberuházásban azon alvállalkozók fognak részt venni, akiket a
közbeszerzési döntıbizottság a közbeszerzési eljárásból kizárt. A Bólem Kft., mint a Körösök-Völgye
konzorcium tagja - mely konzorciumot a döntıbizottság összeférhetetlenség miatt kizárt az eljárásból - valóban
szerepelt a közbeszerzési eljárásban, azonban nagyon lényeges a döntıbizottság határozata, amely elfogadta a
szakértık azon érvelését, miszerint a közbeszerzési eljárás addig tart, amíg a döntıbizottság a határozatát meg
nem hozza. Ezt követıen az eljárás lezárul, tehát a továbbiakban a felek között létrejött szerzıdés szabályozza
hogyan lehet alvállalkozóként közremőködni a szerzıdés teljesítésében. A közbeszerzési törvény ezzel
kapcsolatban kimondja: ajánlattevı nem lehet az eljárás szakaszában, aki összeférhetetlenség miatt kizárásra
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került az eljárásból. A Bólem Kft. ajánlattevıként az eljárásban már az összeférhetetlenség megállapítását
követıen nem vett részt. Azt követıen ı a kivitelezı Alterra Kft-vel folytatta le a tárgyalást, aki most
alvállalkozóként kívánja bejelenteni.
A bizottságok a téma megtárgyalása során háromféle álláspontjuk volt az alvállalkozók bejelentésével
kapcsolatban. Lényeges hangsúlyozni, hogy mindhárom javaslat megfelel a szerzıdésben és közbeszerzési
törvényben foglaltaknak. Maga a szerzıdés nem szabályozza azt, hogy az alvállalkozók bejelentése hogyan
történjen, és azt a képviselı-testület milyen feltételek mellett fogadja el. Mindezek alapján olyan célszerőségi
szempontot kell felállítani, hogy mi az amire szüksége van a Képviselı-testületnek és mi az ami adott esetben
olyan plusz kötelezettséget jelent akár az alvállalkozóra, akár pedig a fıvállalkozóra ami már nem célszerő.
A II. sz. határozati javaslat a legegyszerőbb, azonban ebben az esetben nagyon minimális az az információ, amit
az önkormányzat az alvállalkozókról megszerez. Itt azonban szükséges hangsúlyozni, hogy a pályázati kiírás
elfogadásakor a testület meghatározott egy prioritást, amelynek lényege, hogy lehetıség szerint helyi
munkavállalók minél nagyobb arányban vegyenek részt a beruházásban, lehetıleg olyanok, akiknek nincs
köztartozása. A köztartozás kérdése a leglényegesebb rész, amely során vizsgálni kell, hogy a helyi adóhatóság
felé van e adótartozás, illetve egyéb köztartozás vonatkozásában lényeges, hogy az alvállalkozó teljesítı
képessége ne hiúsulhasson meg amiatt, hogy jelentıs köztartozása van.
A cégkivonat bekérésének azért lenne jelentısége, mert abból tájékozódhatnának az alvállalkozó cég
mőködésérıl, adatairól.
A felelıs mőszaki vezetı megjelölését elméletileg megkövetelheti a képviselı-testület, hogy az legyen meg a
képesítési elıírásoknak megfelelıen. Ezzel azonban rontanák a 10 % alatti kis helyi vállalkozások munkavállalási
esélyeit, egyébiránt pedig a vállalkozási szerzıdés alapján a beruházás szempontjából leglényegesebb
gerincvezetékek építési munkáit úgyis csak az Alterra Kft, vagy az ajánlati felhívásban megjelölt alvállalkozó
végezheti.
Mindezek alapján javasolta a képviselı-testületnek, hogy az I. határozati javaslatot fogadják el, amelyben
megtalálhatók azok a garanciák, ami a szerzıdés teljesítése és az önkormányzat informáltsága szempontjából
szükséges.
Császárné Gyuricza Éva képviselı a köztartozások megfizetésére vonatkozó igazolások vonatkozásában
célszerőnek tartott annyi kiegészítést, hogy az igazolások mellett a megállapodásokat is vegyék figyelembe.
Elıfordulhat ugyanis, hogy az adott cégnek köztartozása van, de megállapodást kötött például az APEH- l annak
részletekben történı kifizetésére.
Egyéb hozzászólás nem volt, Dezsı Zoltán alpolgármester figyelemmel az anyagban leírtakra, valamint az
elhangzott javaslatokra, az I. határozati javaslatot tette fel szavazásra azzal a kiegészítéssel, miszerint a
köztartozások megfizetésére vonatkozó igazolások, és megállapodások kerüljenek becsatolásra.
A képviselı-testület egyetértve a javaslattal, 16 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város képviselı-testülete
212/2001. (IX. 27.) KT sz. határozata
Gyomaendrıd város Képviselı-testülete a szennyvízcsatorna hálózat II-III. ütemének
kivitelezési munkáira az ALTERRA Kft. által meghatározott alvállalkozók bejelentését
tudomásul veszi amennyiben a bejelentı, az alábbi okiratokat becsatolja :
az alvállalkozó gazdasági társaságok cégkivonatát
köztartozások megfizetésére vonatkozó igazolásokat, megállapodásokat
az alvállalkozói munkát irányító vezetı megnevezését.
Határidı: 2001.október 30.
Felelıs: Dr. Dávid Imre polgármester
24. Napirendi pont
Beszámoló a 2001. Évi pályázatokról
Dr. Csorba Csaba jegyzı hangsúlyozni kívánta, hogy a bizottsági elıterjesztésekhez képest már jó táblázat
került a Képviselı-testület elé, amely érdemi megvitatásra alkalmas.
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Talán az a különbözı pályázatokon elnyert 2 milliárd forint, már önmagáért beszél, amelyhez ha hozzá tesszük
azt a 393 millió Ft-ot, amit a fedett fürdı rekonstrukciójára, és fedett uszoda építésére nyert a város a Széchenyi
Terv keretén belül, akkor elmondhatják, hogy jó mérleget zárnak ebben az évben, és fejlesztésekhez a szükséges
saját erı rendelkezésre áll.
Hangsúlyozni kell azonban, attól, hogy a pályázatok ilyen eredménnyel zárultak, nem jelenti azt, hogy lazítani
lehet a gazdálkodás fegyelmén, hanem még feszítettebb lesz a jövı évi költségvetés tárgyalása, akár a szociális
kiadások terén, akár más kiadások vonatkozásában. Éppen amiatt, mert a jelenlegi pályázati rendszer úgy
mőködik, hogy az állami támogatásokat meg kell elılegezni.
Összességében azért elmondható, hogy van pénze az önkormányzatnak, a vagyona folyamatosan növekszik,
viszont a szabad pénzeszközei, ami a további pályázatokhoz szükséges, egyre inkább le vannak szorítva, amivel
azért nem árt tisztában lenni a Képviselı-testületnek.
Dezsı Zoltán alpolgármester megköszönte a szóbeli kiegészítést. A maga részérıl sajnálatosnak tartotta, hogy a
Kis Bálint Általános Iskola Hısök úti épülete életveszélyessé vált négy tantermének kiváltására benyújtott
pályázat nem részesült támogatásban.
Érdemi hozzászólás, kérdés nem volt a képviselı-testület a beszámolóban foglaltakat 16 igen szavazattal
elfogadta és az alábbi határozatot hozta.

Gyomaendrıd Város képviselı-testülete
213/2001. (IX. 27.) KT sz. határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete elfogadja a 2001. Évben benyújtott pályázatok
összefoglalójának elızetes beszámolóját és utasítja a Polgármestert, hogy a 2001. Évben
benyújtott pályázatokról hasonló formában a decemberi Képviselı-testület ülésén számoljon be.
Határidı: azonnal
/ ifj. Dógi János, és Kovács Attila képviselık visszaérkeztek, a jelenlévı képviselık száma 18 fı./
25. Napirendi pont
Tájékoztató a köztisztviselık jogállásáról szóló törvény módosításáról
Dr. Csorba Csaba jegyzı annyit kívánt elmondani a témával kapcsolatban, hogy a felsıfokú végzettségő
köztisztviselık jól jártak a törvény módosításával, az abból eredı gond és feszültség ellenére. Az új bérezési
rendszer versenyképesnek mondható más szférákban alkalmazott bérezéssel, bár ezzel együtt elég sok elvárást
tesz a törvény a köztisztviselık vonatkozásában – szakvizsga letétele, vagyonnyilatkozat tételi kötelezettség stb.
Dezsı Zoltán alpolgármester kérte a képviselıket a tájékoztatóban leírtak tudomásul vételére.
A képviselı-testület egyhangú 18 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város képviselı-testülete
214/2001. (IX. 27.) KT sz. határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete a köztisztviselık jogállásáról szóló törvény
módosításáról adott írásos tájékoztatót tudomásul vette.
Határidı: azonnal
26. Napirendi pont
Tájékoztató a Vízi közmő társulat alakításáról

232

Dr. Csorba Csaba jegyzı a tájékoztatóban foglaltak kiegészítéseként elmondta, a szervezı bizottság megtartotta
az alakuló ülését, a társulás alakuló ülését október 17. Napjára tőzte ki. Amennyiben a társulás ezen a napon
megalakul, úgy a szennyvízberuházás lakossági szervezettségi oldala is megvalósul. A testület korábbi
döntésének megfelelıen ebben a társulásban részt vesznek az elmaradt öblözetnek, valamint a töredék utcáknak a
képviselete is. Ezzel együtt a szervezettségi arány jónak mondható, úgy tőnik a KAC pályázat benyújtásához
szükséges 90 %-os rákötöttség teljesíthetı.
A társulás megalakulását követıen az ingatlanon belüli rákötés vonatkozásában az utcabizalmik ismételten
megkeresik a lakosságot, hogy megbízást kérjen arra, hogy a társulás közvetítsen a kivitelezı felé a kapun belüli
rákötésben.
A kapun belüli rákötés támogatásának mértéke az alábbiakból tevıdik össze:
- lakossági hozzájárulásból bizonyos összeg – kb. 20.000 Ft elkülönítésre kerül -, amit a társulásnak
külön kell kezelni,
- 5.000 Ft vízmővek vállalat támogatása – abban az esetben, ha az utcában a rákötés aránya a 85 %-ot
eléri,
- 5.000 Ft önkormányzati támogatás, amelyhez módosítani kell az egyes rákötések támogatására
vonatkozó szociális rendeletet,
- az állampolgár által vállalt saját erıs rész- a földmunka része
Amennyiben ez így összejön, a 85.000 Ft-ból megoldható az ingatlan kapun belüli rákötése is.
Véháné Szedlák Ildikó képviselı aziránt érdeklıdött, hogy a Fundamenta vagy a lakás elıtakarékossággal
kívánnak beszállni, azok a futamidı után kapják meg a 15 %-os állami támogatást?
Kérdezte továbbá, hogy a jogi személyeknek mi alapján kell az érdekeltségi hozzájárulást megfizetni.
Dr. Csorba Csaba jegyzı a kérdés elsı felére igenlı választ adott, míg a jogi személyek jogszabályban
meghatározottak szerint fizetik az érdekeltségi hozzájárulást. Az érdekeltségi egység meghatározása a társulás
alakuló ülésén fog megtörténni, amely az alapító okiratban kerül rögzítésre.
Egyéb kérdés, észrevétel nem volt, a képviselı-testület a tájékoztatót egyhangú 18 igen szavazattal tudomásul
vette és az alábbi határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város képviselı-testülete
215/2001. (IX. 27.) KT sz. határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete a Vízi közmő társulat alakításáról szóló tájékoztatót
tudomásul vette.
Határidı: azonnal
27. Napirendi pont
Tájékoztatás a 2001. Évi beruházásokról
Dr. Csorba Csaba jegyzı az írásos tájékoztatót az alábbiakkal kívánta kiegészíteni:
- a Blaha út rekonstrukciója október 1. Napjával indul.
- A kerékpár út felújítása szintén ettıl a naptól kezdıdik. A vasúti átjárótól a vízmőig csak a
legszükségesebb javítások kerülnek elvégzésre, a többi szakasz egy aszfalt borítást fog kapni és egy
geotextil hálóval próbálják a további süllyedést megállítani.
Császárné Gyuricza Éva képviselı hangsúlyozta, az utak kátyúzásából még nagyon sok hiányzik. Az endrıdi új
piactéren megáll a víz, az árusok állnak a vízben. Ugyan ez a probléma a Hídfı és a Fı út találkozásánál.
Dr. Csorba Csaba jegyzı a felvetésre elmondta, az utóbb említett probléma a tavasz folyamán a garanciális
felülvizsgálat során orvoslásra kerül.
A piactéri problémát a helyszíni bejárás során jelezni fogják a kivitelezı felé, és kérni fogják annak kijavítását.
Véháné Szedlák Ildikó képviselı lakossági észrevételt tolmácsolt, miszerint a piac területére késı délután
fiatalok járnak be a kerítésen átmászva, és ott randalíroznak.
Dr. Csorba Csaba jegyzı: az észrevételt jelezni fogják a piac mőködtetıje felé.
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Egyéb észrevétel, hozzászólás nem hangzott el, a képviselı-testület 18 igen szavazattal az alábbi határozatot
hozta.
Gyomaendrıd Város képviselı-testülete
216/2001. (IX. 27.) KT sz. határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete a 2001. Évi beruházásokról szóló tájékoztatót
tudomásul vette.
Határidı: azonnal
28. Napirendi pont
Hanyecz Lászlóné tandíj támogatási kérelme
Dezsı Zoltán alpolgármester megkérdezte Hangya Lajosnét a Humánpolitikai Bizottság elnökét kíván e szóbeli
kiegészítést tenni a napirenddel kapcsolatban.
Hangya Lajosné bizottsági elnök elmondta, a kérelemmel kapcsolatban a bizottság úgy foglalt állást, hogy
amennyiben a Rózsahegyi Kálmán Általános Iskola szükségesnek tartja a pedagógus egyetemi színtő
pszichológiai képzésben való részvételét, úgy a továbbképzési alapból járuljon hozzá a tandíj költségéhez. A
fenntartó önkormányzat költségvetési fedezet hiányában azt támogatni nem tudja, ugyanakkor nem tudja
garantálni az ötéves képzés befejeztével a pszichológus álláshelyet, bár egyre több gyermek szorulna ilyen
szakember segítségére, amit célszerőbb lesz pályakezdı alkalmazásával megoldani.
Érdemi hozzászólás, kérdés a képviselık részérıl nem volt, 16 igen szavazattal, 2 ellen szavazattal az alábbi
határozatot hozták.
Gyomaendrıd Város képviselı-testülete
217/2001. (IX. 27.) KT sz. határozata
Gyomaendrıd Város Önkormányzatának Képviselı-testülete Hanyecz Lászlóné (Lakik: 5502
Gyomaendrıd, Könyves Kálmán út 3.) pedagógus tandíj támogatási kérelmét költségvetési
fedezet hiánya miatt elutasítja.
Határidı: azonnal
29. napirendi pont
Cséffai János könyvvizsgáló megbízásának meghosszabbítása
Dezsı Zoltán alpolgármester elmondta, a Gyomaszolg Ipari Park Kft. kérelemmel fordult az önkormányzathoz,
hogy a kft. könyvvizsgálójának – Cséffai János úrnak – a megbízását hosszabbítsa meg 2000. Június 1 napjától
az ügyvezetı igazgató megbízásának határidejéig – 2002. május 31. napjáig.
A maga részérıl javasolta a képviselıknek a kérelem támogatását.
A képviselı-testület vita nélkül, egyhangú 18 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város képviselı-testülete
218/2001. (IX. 27.) KT sz. határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete a Gyomaszolg Ipari Park Kft. könyvvizsgálójának –
Cséffai János egyéni cég, 5600 Békéscsaba, Rigó u. 24/3. Sz. – megbízását meghosszabbítja
2000. Június hó 1. Napjától 2002. Május 31. Napjáig, a Kft. ügyvezetı igazgatója
megbízásának határidejéig.
Határidı: azonnal
30. Napirendi pont
Weigert István parkoló létesítési kérelme
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Dezsı Zoltán alpolgármester elmondta, nevezett a Mirhóháti u. 2.sz. alatti ingatlana elıtt – a Hısök u. felıl –
önkormányzati tulajdonú közterületen az útpadka felhasználásával gépkocsi beállót létesített.
Weigert István mivel korábban az ingatlan tulajdonosától nem kért engedélyt a közterület ilyen módon való
hasznosítására, ezért utólagosan kérelemmel fordult az Önkormányzathoz, hogy a meglévı állapot
fennmaradásához járuljon hozzá.
A Közlekedési felügyelet munkatársa a parkoló kialakítását a vízelvezetés kijavítása után megfelelınek tartotta és
a végleges fennmaradás ellen nem emelt kifogást.
Megkérdezte a képviselıket van e kérdésük, észrevételük a kérelemmel kapcsolatban.
Knapcsek Béla képviselı a maga részérıl támogatta a hozzájárulás megadását, azzal a kiegészítéssel, hogy
annak használata a közbiztonsági – különös tekintettel a jó kilátási feltételek biztosítása mellett történjék.
Dezsı Zoltán alpolgármester úr javasolta a képviselıknek, hogy a határozati javaslatot a fentiekben elhangzott
kiegészítéssel fogadják el.
A képviselı-testület a javaslatot egyhangú 18 igen szavazattal támogatta és az alábbi határozatot hozta.

Gyomaendrıd Város képviselı-testülete
219/2001. (IX. 27.) KT sz. határozata
Gyomaendrıd város Képviselı-testülete a Hısök u- Mirhóháti u. sarkán, Weigert István által
kialakított parkoló fennmaradásához hozzájárul a csapadékvíz elvezetés megoldásával és a
közlekedésbiztonsági – különös tekintettel a jó látási feltételek - megtartásával.
A képviselı-testület utasítja a jegyzıt, hogy a közút kezelıje felé a szükséges intézkedést tegye
meg.
Határidı: 2001. október 31.
Felelıs: Dr. Csorba Csaba jegyzı.
31. Napirendi pont
Lehoczkiné Tímár Irén buszmegálló áthelyezési kérelme
Dezsı Zoltán alpolgármester elmondta, nevezett kérelemmel fordult az önkormányzathoz, hogy a tulajdonukat
képezı Gyomaendrıd Fı u. 19. számú lakóépület elıtt levı buszmegállót helyezzék át. Kérelmében elıadja hogy
a buszmegállót használók a lakóépületükben folyamatosan kárt okoznak és zavarják a nyugalmukat, a normális
életfeltételeiket. Az így okozott kárt kéri helyreállítani az Önkormányzat költségén.
A kérelem kivizsgálása során megállapításra került, hogy buszmegálló áthelyezése nem csupán az
önkormányzaton múlik, mivel az helyi és helyközi forgalmat bonyolít le így az csak az érintett közlekedési
szervekkel, hatósággal történı egyeztetés és engedélyezés alapján lehetséges. Ugyanakkor tekintettel kell lenni
arra, hogy a Hunya irányába induló és érkezı járatok csak itt tudnak megállni. Az új buszmegálló kialakításának
minden költségét, amely jelentıs nagyságrendet képviselne az önkormányzatnak kellene finanszírozni.
A véleményezı bizottság a kérelem megtárgyalásakor úgy foglalt állást, hogy nem javasolja a buszmegálló
áthelyezéséhez történı hozzájárulást.
Császárné Gyuricza Éva képviselı egyetértett azzal, hogy a kérelem támogatása költséges lenne az
önkormányzat számára, de nem biztos, hogy mindent a pénz oldaláról kellene megközelíteni. İ személy szerint
tapasztalta a kérelemben leírtakat, a lakás utcai szobája valóban használhatatlan a buszt várók által okozott
hangzavar miatt. A lakók ezt az állapotot nem kívánják tovább tőrni, amennyiben az önkormányzat felıl nem
járnak eredménnyel, úgy felettes fórumokon fognak panaszuknak érvényt szerezni.
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Dezsı Zoltán alpolgármester véleménye szerint ez inkább polgárjogi ügy, az önkormányzat ebben nem tud
módosítani, a kérelmezı köteles tőrni addig, amíg más testületre kötelezı érvényő határozatot nem tud
felmutatni.
Felkérte a képviselıket a döntés meghozatalára.
A képviselı-testület 17 igen szavazattal, 1 ellen szavazattal az alábbi határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város képviselı-testülete
220/2001. (IX. 27.) KT sz. határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete nem járul hozzá a Gyomaendrıd, Fı u. 19.sz. alatti
buszmegálló áthelyezéséhez.
Határidı: azonnal
32. Napirendi pont
Pájer Sándor kérelme önkormányzati tulajdonú földrészlet használatba vételére
Dezsı Zoltán alpolgármester elmondta, nevezett kérelmezı a Templom-zugban lévı szabad strand üzemeltetıje
kérelemmel fordult az önkormányzathoz, hogy a strand felé vezetı bejárati szakasz jobb oldalán a Köröspart és
az út közötti földterületet részére adja át hasznosításra öt éves idıtartamra. A kért területet, amely jelenleg
gazzal benıtt, saját költségén rendezné és külsı megjelenésében átalakítaná.
A határozati javaslat szerint a hasznosítás idıtartama a kemping bérletének lejártával azonos idıpontig szólna. A
használatba adás feltételeit a használatba adási szerzıdés-tervezet tartalmazza.
Kérte a képviselıket a kérelem megvitatására.
Dr. Valach Béla bizottsági elnök fontosnak tartotta, hogy valamilyen behajtható módon kerüljön
szankcionálásra, hogy a kérelmezı a terület rendezése során a parti nádhoz nem nyúlhat.
A használatba adási szerzıdés 11. Pontja feltételként szabja, hogy a használatba vevı a területhasználatra
vonatkozóan köteles külön megállapodást kötni a holtág haszonbérlıjével, a Templom - zugi Környezetvédelmi
és Horgász Egyesülettel. Mi történik abban az esetben, ha a használatba vevı nem tesz eleget ennek a feltételnek.
Dr. Csorba Csaba jegyzı a bizottsági elnök utóbbi felvetésére reagálva elmondta, abban az esetben nem kapja
meg a kért területet.
Dezsı Zoltán alpolgármester számára nem volt teljesen világos – és az anyagból sem derül ki egyértelmően, hogy a használatba kért területet a fürdı területéhez kívánja keríteni a használó, vagy marad szabadtérben,
közterületként és úgy fogja hasznosítani.
Babos László a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke hangsúlyozta, a bizottsági ülésen a Polgármester úr
részérıl egyértelmően elhangzott, hogy a kért terület nem keríthetı be.
Dezsı Zoltán alpolgármester figyelemmel az elhangzott felvetésekre, javasolta a határozati javaslat mellékletét
képezı használatba adási szerzıdés tervezet kiegészítését, miszerint a használatba vevı a használatába adott
terület rendezése során a parti nádat köteles érintetlenül hagyni, továbbá azt közterületként kezelni.
Egyéb hozzászólás, kérdés a témával kapcsolatban nem volt, a képviselı-testület az alpolgármester által javasolt
kiegészítéssel egyhangú 17 igen szavazattal egyetértett és az alábbi határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város képviselı-testülete
221/2001. (IX. 27.) KT sz. határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete az Önkormányzat tulajdonában lévı a 46-os fı utat és a
Kempinget összekötı 02852 hrsz-ú út jobb oldalán a kıröspart és az út között lévı mintegy 1200 m2
nagyságú földterületet a gondozás és karbantartás terhe mellett térítésmentesen használatba adja Pájer
Sándor egyéni vállalkozó, Gyomaendrıd, Bocskai út 58/1. szám alatti lakos részére, 2006. december 31.
napjáig a határozat mellékletét képezı használatba adási szerzıdésben rögzített feltételekkel, mely
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kiegészül azzal, miszerint a használatba vevı a használatába adott terület rendezése során a parti nádat
köteles érintetlenül hagyni, továbbá a területet közterületként kezelni.
A képviselı-testület felhatalmazza a polgármestert a használatba adási szerzıdés megkötésére.
Határidı: 2001. október 31.
Felelıs: Dr. Dávid Imre polgármester
33. Napirendi pont
Pintér Zoltán kérelme önkormányzati tulajdonú földrészlet megvásárlására
Dezsı Zoltán alpolgármester tájékoztatásként elmondta, Pintér Zoltán a Siratói-zugban lévı az általa használt,
de önkormányzati tulajdonú földrészletet szeretné megvásárolni.
A bizottság elnöki ülésen valamint a véleményezı bizottság ülésén az az álláspont alakult ki, hogy a kért terület
ne kerüljön értékesítésre, azt ajánlják fel kérelmezınek tartós bérletbe 10 éves idıtartamra térítésmentesen.
Megkérdezte a véleményezı bizottság elnökét, valamint a képviselıket van e kiegészíteni valójuk, kérdésük,
észrevételük a témával kapcsolatban.
Dr. Csorba Csaba jegyzı további tájékoztatásként elmondta, a terület elég rossz helyen van, a tanácsi
rendszerben kis haszon béres terület közé tartozott. Mővelésre nem igen alkalmas, jó néhány éve nincs mővelve,
gazos elhanyagolt terület.
Hozzászólás az érintettek részérıl nem volt, a képviselı-testület a terület bérbeadásával a határozati javaslatban
foglalt feltételek mellett egyhangú 18 igen szavazattal egyetértett és az alábbi határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város képviselı-testülete
222/2001. (IX. 27.) KT sz. határozata
1./
Gyomaendrıd Város Képviselı – testülete az önkormányzat 688/16652 tulajdoni hányadrészben
tulajdonát képezı 0810/2 hrsz-ú 1 ha 6652 m2 területő, gyümölcsös mővelési ágú 43,46 AK értékő
földrészletet nem értékesíti.
2./
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete Pintér Zoltán Budapest, Bíztató út 8. szám alatti lakosnak az
önkormányzat 688/16652 tulajdoni hányadrészben tulajdonát képezı 0810/2 hrsz-ú 1 ha 6652 m2
területő, gyümölcsös mővelési ágú 43,46 AK értékő ingatlant felajánlja 2001. október 1. napjától
kezdıdıen 10 éves idıtartamú bérletbe térítésmentesen az alábbi feltételek mellett:
− Bérlı vállalja a gyümölcsös mővelési ágú ingatlan termıképességének fenntartásával járó
kiadásokat, költségeket,
− Az ingatlanokon felülépítmény nem helyezhetı el a bérlet idıtartama alatt,
− Az Önkormányzat a bérleti szerzıdésben bérlı javára elıvásárlási jogot, illetve pályázati kiírás
útján történı értékesítés esetén elınyt biztosít.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete felhatalmazza a polgármestert - a kérelmezı nyilatkozata
alapján - a bérleti szerzıdés megkötésére.
Határidı: 2001. október 30.
Felelıs: Dr. Dávid Imre polgármester
34. Napirendi pont
Felterjesztési javaslat a Helyi adókról szóló 1990. C. törvény 37. § /1/ bekezdés módosítására
Dezsı Zoltán alpolgármester felkérte Dr. Csorba Csaba jegyzıt, hogy ismertesse az ülés megkezdése elıtt
kiosztásra került elıterjesztés lényegét.
Dr. Csorba Csaba jegyzı elmondta, a nyomvonalas létesítmények tulajdonosai, mint például a DÉGÁZ,
DÉMÁSZ, TITÁSZ stb. gyomaendrıdön lévı telephelyük megszőnése következtében a fent említett jogszabály
értelmében kivonulnak a helyi iparőzési hatálya alól. A továbbiakban azon a településen fognak iparőzési adót
fizetni, ahol a székhelyük, vagy telephelyük van.
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A felterjesztési javaslat lényege, hogy a tevékenység végzése minısüljön az iparőzési adó fizetés kötelezettsége
szempontjából jelentısnek a székhely, illetve a telephely mellett.
Különösebb problémát nem fog jelenteni, ha ennek a felterjesztési javaslatnak nem lesz eredménye, de
mindenképpen a képviselık figyelmébe ajánlotta azt az Alkotmánybírósági döntést, amelynek lényege, hogy az
önkormányzat területén lévı nyomvonalas létesítmény után bérleti díjat kell fizetni az önkormányzat részére.
Kérdés, észrevétel a képviselık részérıl nem volt, a felterjesztési javaslatot egyhangú 18 igen szavazattal
támogatta és az alábbi határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város képviselı-testülete
223/2001. (IX. 27.) KT sz. határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete az helyi önkormányzatokról szóló 1990. Évi LXV.
törvény 101. §-ában biztosított felterjesztési jogával élve, Mezıberény Város Képviselıtestületéhez csatlakozva kezdeményezi és javasolja a Magyar Köztársaság Országgyőlésének,
hogy a Helyi adókról szóló 1990. Évi C. törvény 37. § /1/ bekezdését a következık szerint
módosítsa:
„37. § /1/ A vállalkozó állandó jellegő iparőzési tevékenységet végez az önkormányzat
illetékességi területén, ha ott székhellyel, telephellyel rendelkezik, függetlenül attól, hogy a
tevékenységét részben vagy egészben székhelyén (telephelyén) kívül folytatja.
Székhely vagy telephely hiányában is állandó ipari tevékenységnek minısül a nyomvonalas
létesítményen keresztül végzett szolgáltatás.”
A képviselı-testület megbízza a jegyzıt, hogy a határozatot valamint annak részletes
indokolását Mezıberény Város Jegyzıjéhez csatlakozva küldje meg a Belügyminisztériumnak.
Határidı: azonnal
További írásos napirendi pont nem volt a bejelentések között Véháné Szedlák Ildkó felvetette, hogy a Sugár u. és
a Bartók u. sarkán épülı ingatlan elıtti csapadékvíz elvezetı árok tele van szeméttel, építési törmelékkel,
gallyakkal. Tudomása szerint a közterület-felügyelı több alkalommal is felszólította az ingatlan tulajdonosát
annak rendbetételére, mely felszólításnak a mai napig nem tett eleget. Kérte az illetékesek hathatósabb
intézkedését.
A továbbiakban aziránt érdeklıdött, hogyan zárult az un. vitatott földek pere.
Dr. Csorba Csaba jegyzı az érdeklıdésre elmondta, a pert az önkormányzat elvesztette.
Egyéb bejelentés, hozzászólás nem volt az alpolgármester tájékoztatta a jelenlévıket, miszerint a képviselıtestület az Ötv. 12. § /4/ bekezdés a./ pontja alapján a
Kitüntetési javaslatok Díszpolgári Cím és „Gyomaendrıdért” Emlékplakett adományozására,
Elmaradt öblözettel kapcsolatos jelentési kötelezettség,
Fellebbezések
tárgyú elıterjesztéseket zárt ülés keretében tárgyalja meg.
Megköszönte az érdeklıdık részvételét és a nyilvános ülést bezárta.

K. m. f.

Dezsı Zoltán
alpolgármester

Dr. Csorba Csaba
jegyzı
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Császárné Gyuricza Éva
hitelesítı

Czibulka György
hitelesítı
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