Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
Gyomaendrıd
22/2001.
JEGYZİKÖNYV
Készült a Képviselı-testület 2001. November 29-i ülésérıl a Polgármesteri Hivatal Nagytermében.
Jelen vannak:

Dr. Dávid Imre polgármester, Gellai Imre, Dezsı Zoltán alpolgármesterek,
Babos László, Bátori Gyula, Czibulka György, Császárné Gyuricza Éva, ifj. Dógi
János, Garai János, Hack Mária, Hangya Lajosné, Jakus Imre, Jenei Bálint, Knapcsek
Béla, Kovács Attila, Dr. Kovács Béla, Tótka Sándor, Dr. Valach Béla, Vass Ignác,
Véháné Szedlák Ildikó képviselık,
Dr. Csorba Csaba jegyzı, Megyeri László aljegyzı,
Tímárné Binges Irén, Havelda Jánosné, Uhrin Zoltánné, Tóth Lajosné, Rau József
osztályvezetık, Kóris Györgyné oktatási fıelıadó,
Az 1. Naprendi pont tárgyalásánál meghívottként Takács Máté a T. T. T. Városépítı
Bt. (Szeged) ügyvezetıje,
Önkormányzati intézmények vezetıi, a helyi és a megyei sajtó képviselıi és néhány
érdeklıdı állampolgár,
Jakucs Mária és Szabóné Galambos Éva jegyzıkönyvvezetık

Dr. Dávid Imre polgármester köszöntötte a Képviselı-testület tagjait, a jegyzı, aljegyzı urat az
osztályvezetıket, az önkormányzati intézmények vezetıit, a sajtó képviselıit és minden kedves érdeklıdıt.
Megállapította, hogy az ülés határozatképes, a képviselı-testület teljes létszámmal – 20 fı – jelen volt.
Jegyzıkönyv hitelesítıknek kijelölte Bátori Gyula és Véháné Szedlák Ildikó képviselıket.
Röviden szólt az elmúlt ülés óta eltelt idıszak fontosabb eseményeirıl.
December 7-én kerül sor a 24 db költségelvő szociális bérlakás beruházás valamint az Ipari Park beruházás
ünnepélyes alapkıletételére. Az alapkövet Glattfelder Béla a Gazdasági Minisztérium államtitkára helyezi el. Az
ünnepség déli 12 órakor kezdıdik és a hivatalos programot követıen 13.20 órakor fogadás lesz a Bowling
Étteremben, melyre meghívást kaptak a város meghatározó vállalkozásainak képviselıi is.
A mai nap folyamán ülésezett a Békés Megyei Területfejlesztési Tanács, ahol a gyomai Ipari Park
infrastruktúrájának kiépítéséhez további 30 millió Ft pályázati támogatást ítéltek meg. Ugyanakkor a Városi
Gondozási Központ konyhabıvítéséhez 8 millió Ft támogatást kapott az intézmény. A tervek szerint az új
konyha a jövı év nyarán kerül átadásra.
Az újvidéki Csóka település Polgármestere és küldöttsége járt Gyomaendrıdön, érdeklıdtek városunk iránt.
Csóka és környéke 15.200 fı lakosú, Csóka a központ és 5 kisebb település tartozik hozzá.
November 16-án került megrendezésre a Békés Megyei Munkaügyi Központ szervezésében „ Száz út vár
ránk…” címmel a pályaválasztási vásár. A vásárt Domokos László a megyegyőlés elnöke nyitotta meg, sok volt
az érdeklıdı és a kiállító.
A rossz idı beálltával egyre több gondot okoznak a szennyvízberuházás munkálatai. Sok a sárfelhordás, ezért a
még folyamatban lévı munkákat befejezik és december 10-vel leállnak a kivitelezéssel, jövı évben amikor az
idı engedi akkor folytatják.
Kérte a lakosság türelmét, megértését, az utak és a járdák letakarításra kerülnek.
November 23-án Budapesten a Képviselıházban részt vett az Otthonteremtés Magyarországon c. konferencián,
ahol többek között vázolták a Széchenyi Terv Otthonteremtési pályázati lehetıségeit.
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Befejezıdött az endrıdi Könyvtár felújítása, a felújított épület november 23-án került átadásra, melyre a
képviselı-testület tagjai is meghívást kaptak.
A polgárırségnek egy Niva típusú terepjárót ajánlottak fel.
A 2002. Évi költségvetés nem kerül beterjesztésre a képviselı-testület decemberi ülésére. Az idı rövid arra,
hogy az intézményekkel, érdekképviselettel az egyeztetéseket lefolytassák, ugyanakkor a folyó évi költségvetés
záró összegei sem lesznek még ismertek.
Az elutasított földperrel kapcsolatban egyeztetésre kerül sor, ahol megbeszélnék hogyan lépjenek tovább,
mekkora az a földterület, amit a város visszakövetelhet az un. vitatott földekbıl. Sokan úgy vélekednek, hogy
nincs értelme a törvényességi felülvizsgálat kérésnek, mások szerint legalább a város tulajdonában volt
földterületeket meg kell próbálni visszaszerezni.
November 30-tól december 19-ig tart a tüdıszőrı a gyomai településrészen.
Az idıseknek járó karácsonyi csomagok december 10-tıl kerülnek kihordásra.
Az Endrıdi és Vidéki Takarékszövetkezet elnökeként meghívást kapott Svájcba november 30-tól december 4-ig.
Végezetül szólt még arról, hogy a Hármas Körös Kistérségi Területfejlesztési Társulás legutóbbi ülésén többek
között szó volt arról, hogy a térségi kommunális hulladéklerakó és kezelımő megépítésének támogatására még
nem jelent meg a Phare 2000 pályázati projekt, ami gondot jelent abból a szempontból, hogy az eddig elnyert
pályázati támogatások vásárlóértékének csökkenése és az emelkedı anyagárak miatt komoly vesztesége
keletkezik a városnak, mivel a beruházást így nem tudják idıben elkezdeni.
A tervezett beruházással kapcsolatban volt némi vitája Szarvas Város Polgármesterével, ugyanis több mint egy
évig Szarvas nem rendezte annak a 8.5 millió Ft-nak a megfizetését, amit önkormányzatunk, mint gesztor
önkormányzat elılegezett meg a beruházással kapcsolatos különbözı kiadásokra- pályázati pénzek stb. A
kistérség ezzel kapcsolatban határozatban döntött arról, hogy amíg Szarvas város ezen kötelezettségének nem
tesz eleget, úgy a további tervezési munkálatoknál az ı elképzeléseit és igényeit nem tudják figyelembe venni.
A felszólításnak végül is az önkormányzat eleget tett és a pénzösszeget átutalta önkormányzatunk számlájára.
Dezsı Zoltán alpolgármester ezen felvetésre reagálva elmondta, Babák Mihály úr Szarvas Város polgármestere
megküldte részére az általa vitás tartott anyagot, melyben több alkalommal a gesztori feladatok teendıinek a
szerzıdéses formában való betartására hivatkozott. Szarvas város addig nem volt hajlandó ebben az ügyben
lépni, és azért nem fizetett mert nem olyan formában történtek a munkálatok a gesztori feladatok ellátásában,
mint ahogy az elızetes egyeztetéseken, megbeszéléseken elhangzott. Babák úr kérte, hogy amennyiben ez a téma
a mai képviselı-testületi ülésen illetve bár hol szóba kerül, az együttmőködés vitamentességére való tekintettel
mondja el a jelenlévıknek, hogy ı nem várja el Gyomaendrıd településétıl azt, hogy bár milyen pénzügyi
elılegezést vagy költségvetési terhet felvállaljon Szarvas város helyett, viszont azt elvárja, hogy a gesztor
önkormányzat a szerzıdésben foglaltak szerint rá háruló feladatokat tartsa be.
Dr. Dávid Imre polgármester megkérdezte az alpolgármester úrtól, mi volt az a gesztori feladat, amelyet
Szarvas város szerint Gyomaendrıd nem teljesített.
Dezsı Zoltán alpolgármester a kérdésre válaszolva elmondta, olyan szerzıdést kellett volna elkészíteni,
amelyben a költségfelosztás a településekre létszámarányosan kimutatásra kerül, és ezt az érintett településeknek
kiosztásra kerül.
Dr. Dávid Imre polgármester hangsúlyozta, ez a szerzıdés még az elmúlt év márciusában kiosztásra került az
önkormányzatoknak. Sajnálatosnak tartotta, hogy Babák úr maga helyett mást – Dr. Hangya Lajos urat - bízta
meg a kistérségi ülésen való részvétellel, aki vagy referált az ott elhangzottakról, vagy nem.
További polgármesteri tájékoztatója nem volt megkérdezte a képviselı-testület tagjait van e napirend elıtti
bejelenteni valójuk, kérdésük, észrevételük.
Hozzászólás nem volt így a Polgármester javaslatot tett az ülés napirendjére, melyet a meghívóban leírtak szerint
javasolt meghatározni.
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A képviselı-testület a napirendre tett javaslatot egyhangú 20 igen szavazattal támogatta és az alábbi határozatot
hozta.
Gyomaendrıd Város képviselı-testülete
268/2001. (XI. 29.) KT sz. határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete az ülés napirendjét az alábbiak szerint határozta 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.

Általános Rendezési Terv módosítása – Szabályozási elıterv
Szippantott szennyvíz fogadási díj mértékének meghatározása
Az önkormányzat vagyonáról a vagyontárgyak feletti rendelkezési jog gyakorlásáról
szabályiról valamint a lakások és helyiségek bérletérıl és elidegenítésérıl szóló rendeletek
módosítása
A gyermekek részére nyújtható pénzbeli és természetbeni ellátásokról, és a személyes
gondoskodásról szóló rendelet módosítása
Beszámoló az önkormányzat 2001. Évi I-III. negyedéves pénzügyi helyzetérıl, továbbá
kitekintés az év hátralévı idıszakára
Tájékozató az intézmények finanszírozási helyzetérıl
Tájékoztató a 2001. Évi normatív állami támogatás várható alakulásáról
Gyomaendrıd Város szennyvízelvezetés II-III. ütem beruházás pénzügyi átütemezése
Képviselı-testületi határozat módosítása (Ipari Park alapinfrastruktúra I. ütem
megépítéséhez saját erı meglétének igazolása)
Városi Gondozási Központ konyhabıvítésének forrásösszetétele
Pályázat önkormányzati bérlakások kínálatának növelésére igényelhetı állami támogatásra
Gázközmő vagyon hasznosítására tett ajánlatok
Szerzıdés alapján önkormányzati feladatot ellátók és szolgáltatást végzık ár és támogatás
emelése 2002. Évre
Kérelem a Sport alap megemelésére
Önkormányzati tulajdonú helyiségek bérleti díjának módosítása
Gyomaszolg Ipari Park Kft. által végzett szolgáltatások díjtételeinek módosítása
Sportorvosi ellátás szerzıdés módosításának kérelme
Liget-fürdı bıvítési munkáinak lebonyolítása
Fı u. 5.sz. alatti volt „Kisegítı iskola” értékesítésre történı meghirdetése
Tájékoztató az Ipari Park beruházásáról
Gyomaendrıdi Híradó felelıs szerkesztıjének beszámolója
Beszámoló az adóosztály elmúlt 4 évi tevékenységérıl
Beszámoló a körzetközponti jegyzıi feladatokról
Beszámoló a Katona József Városi Mővelıdési Központ 2001. Évi tevékenységérıl
Városi Családsegítı Központ beszámolója a 2001. Évi gyermekjóléti és családsegítı
munkájáról
Beszámoló a Körös Kajak Sportegyesület 2001. Évi szakmai munkájáról
Tájékoztató a Bursa Hungarica Felsıoktatási önkormányzati ösztöndíjrendszerrıl
Jánovszky Györgyné logopédus vállalkozó kérelme
Gálik Tibor kérelme önkormányzati tulajdonú földrészlet megvásárlására
Közmeghallgatás meghirdetése
Bejelentések

Határidı: azonnal
Az elsı napirend megtárgyalása elıtt a lejárt határidejő határozatok végrehajtásáról készült jelentés
megvitatására kérte a képviselıket.
A 111/2000.(IV.27.)KT. sz. „Gyomaendrıd belterületének belvízrendezési programja” tárgyú határozat
végrehajtására tett jelentéssel kapcsolatosan elmondta, a Békés Megye Képviselı-testület által benyújtott
pályázat támogatást nem nyert, de a Phare támogatás keretei között a pályázat ismételten benyújtásra kerül. A
Megyei Közgyőlés a holnapi nap folyamán dönt a pályázat benyújtásáról.
Ehhez kapcsolódik, hogy a mai napon ülésezett a megyei Védelmi Bizottság, melynek keretében a
gyomaendrıdi védelmi bizottság beszámolt a környezı települések belvíz valamint a kül-és belterületi
csapadékvíz helyzetérıl. Az ide tartozó négy településen egyformán gondot okoz ezeknek a vizeknek az
elvezetése, az alapdolgok megoldottak, de a fejlesztések még hátra vannak.
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Megkérdezte a képviselıket van e észrevételük, kérdésük a jelentésben leírtakkal kapcsolatban.
Hozzászólás az érintettek részérıl nem volt, a jelentést egyhangú 20 igen szavazattal elfogadták és az alábbi
határozatot hozták.
Gyomaendrıd Város képviselı-testülete
269/2001. (XI. 29.) KT sz. határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete az 58/2001.(III.29.), 95/2001.(IV.126.), 96/2001.(IV.26.),
111/2000.(IV.27.), 112/2000.(IV.27.), 138/2001.(VI.28.), 159/2001.(VII.26.), 181/2001.(VII.26.),
196/2001.(IX.27.), 197/2001.(IX.27.), 208/2001.(IX.27.), 219/2001.(IX.27.), 221/2001.(IX.27.),
222/2001.(IX.27.), 243/2001.(X.25.), 248/2001.(X.25.) KT. sz. határozatokról készült jelentést
elfogadta.
Határidı: azonnal
1. Napirendi pont
Az Általános Rendezési Terv módosítása- Szabályozási elıterv
Dr. Dávid Imre polgármester köszöntötte Takács Máté urat a T.T.T. Városépítı Bt. (Szeged) ügyvezetı
igazgatóját, majd megkérdezte van e szóbeli kiegészíteni valója a napirendi ponthoz.
Takács Máté ügyvezetı igazgató köszöntötte a Polgármester urat, a Képviselı-testület tagjait, majd elmondta,
ennek a rendezési tervnek a készítését még az elmúlt évben elkezdte a betéti társaság és ha minden az
ütemtervnek megfelelıen halad, úgy 2003 –ra befejezıdik.
Most van az elsı alkalom, hogy a terv módosítása a képviselı-testület elé került, ezen felül még 2-3 alkalom
lesz, amikor a jelenleg készítés alatt álló részeket elı kell terjesztetni és meg kell vitatni a képviselı-testületnek.
1997-ben az építési törvény és az ehhez kapcsolódó kormányrendelet a településrendezési tervek készítését új
alapokra helyezte, ezért vált szükségessé a települések rendezési terveinek felülvizsgálata, átdolgozása a
jogszabályoknak megfelelıen. Az új alapokra helyezés azt jelenti, hogy a jogszabály egy keretszabályt határoz
meg és ezen belül minden település a saját képére alkothatja meg a saját építési szabályzatát. A már megkezdett
és jelenleg folyó munkának kettıs célja van, egyrészt hogy elkészüljön egy olyan településszerkezeti terv, amely
a város nagytávlatú fejlesztésének a térbeli kereteit próbálja meghatározni- megszabja a rendeletekkel
szinkronban lévı gazdasági lehetıségeket, a táji környezetei adottságokat figyelembe vevı lehetıségeket. A
másik cél –amely a lakosságot közelebbrıl érinti – a város építési szabályrendelete, amely részletes szabályozási
tervvel együtt rendeletként kerül majd elfogadásra.
A napirendi pont bizottsági véleményeztetése során a Városfenntartó és Környezetvédelmi Bizottság részérıl
elhangzottak különbözı javaslatok, amelyek megvizsgálása során megállapították, hogy azok mind beépíthetıek
a készülı rendezési tervbe – ezek ellen szakmai szempontból kifogást emelni nem lehet. A bizottság jelentıs
mértékben javasolta a kertvárosi övezetbe sorolt területek megnövelését. Ezzel egyet lehet érteni, azt azonban
tudni kell, hogy ennek azért vannak bizonyos következményei, mind az építésszabályozásban, mind pedig a
környezet alakításban. Pld. az építési szabályokat ehhez kell igazítani- a beépítés mértéke nem lehet nagyobb
mint 30 %, a telkek legalább 50 %-nak zöld területtel fedettnek kell lenni stb. Ugyanakkor ezeken a területeken
korlátozni kell az állattartást, maximálni kell az állattartásra szolgáló épületek méretét.
Javaslat volt továbbá arra vonatkozóan, hogy a gazdasági szolgáltató területek számára -fıleg az endrıdi részen a település D részén jelöljenek ki területeket. A további tervezés során viszont figyelni kell arra, hogy hosszú
távon a városnak egyetlen kitörési, fejlıdési lehetısége éppen erre a D részre esik, amely jelenleg is központként
funkcionál. Nem volna helyes, ha a mostani belterületi határvonal ipari területekkel beépülne.
Igazán a részletesebb tervek fogják az apróbb, jelentısebb problémákat feltárni, ezért azokra a késıbbik során
térnének vissza.
Dr. Dávid Imre polgármester megköszönte a szóbeli kiegészítését, majd elmondta, a téma megvitatásának ez az
elsı fázisa, a közmeghallgatásokon is napirendre fog kerülni, illetve mint ahogy Takács úr elmondta még néhány
alkalommal a képviselı-testület fog találkozni vele.
Kérte a képviselıket mondják el véleményeiket, javaslataikat.
Knapcsek Béla képviselı javasolta, hogy a Selyem út és a Guttemberg u. közötti sorházas beépített és
beépítendı területet csatolják hozzá a Móra F. u. és a Selyem u. között az Újkert sor mellett lévı területhez –
beilleszthetı lenne a kertvárosi területbe.
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Hangya Lajosné bizottsági elnök hangsúlyozta, neki régi álma, hogy egyszer a városban lesz egy nagy játszótér
a gyerekeknek. Hová, lehetne ezt majd tervezni.
Dezsı Zoltán alpolgármester megkérdezte, hogy a javasolt kertvárosi terület módosítása, bıvítése hogyan fogja
érinteni az ottani lakosságot, fıleg az állattartással foglalkozókat.
Az ügyvezetı úr által említett kitörési pont éppen az Ipari Park területére esik, ez mennyire lett összevetve a
távlati tervekkel.
Kovács Attila képviselı javasolta, hogy a 46-os fıút Mezıberény felıli bevezetı szakasza is legyen
településközpontú vegyes terület.
Takács Tamás ügyvezetı igazgató a felvetésekre reagálva elmondta, a játszótér kijelölésére nagyon sok
lehetıség lenne, a tervezés során erre több javaslatot is fognak tenni.
Bizonyos fokig ide kapcsolódik a felhagyott temetık sorsa, amit a korábbi rendezési tervek kegyeleti parkként
jelöltek. Más települések gyakorlatából tudja, hogy ez így nem tud mőködni, kegyeleti park egy volt temetıbıl
nem tud kialakulni – az esetek többségében ezek a területek egyházi tulajdonban vannak, akinek nincs pénze
arra, hogy felhagyott temetıkbıl kegyeleti parkot alakítson ki. Az utóbbi idık gyakorlata, hogy ezeknek a
temetıknek egy megfelelı pontján egy kismérető kegyeleti parkot kialakítanak, míg a többi részét más
környezetbe illı funkcióval látják el, ami adott esetben akár játszótér is lehet.
Ami a D irányú fejlesztéseket illeti, egy városnak nem csak a lakóterületi fejlesztésére kell gondolni, hanem az a
legtökéletesebb, ha valamennyi terület felhasználási eleme hosszú távon is fejlıdni tud, ami azért elég ritkán
adódik. Gyomaendrıdnek ebbıl a szempontból szerencsés a helyzete, környezeti elhelyezkedése mert éppen az
ipari park és a vasút gyomai oldalán lévı ipari területek fejlıdhetnek D irányba. A településközpontnak az a
része, amely a két település rész közé esik, szintén fejlıdhet D irányba. Az ipari park és a település között több
száz méternyi terület van ahol a lakóterület is még tovább fejlıdhet D-re. Sem az Ipari Park, sem a központ sem
pedig a többi tervezett létesítmény ennek a hosszú távú fejlesztésnek nem áll útjába.
A kertvárosi területek bıvítésével kapcsolatban a már meglévı létesítményeket illetıen az állattartási rendeletet
ennek megfelelıen kell majd a testületnek módosítani, az építési szabályok mindig az újonnan épülı
létesítményekre vonatkoznak.
A két településrész központ közötti út egy lineáris központtá fog fejlıdni, egymás után fognak következni azok a
szolgáltató kereskedelmi és egyéb intézmények, amelyek a lakosság ellátását szolgálják. Lehet ezt a területet
központi vegyes területté bıvíteni, azt hogy meddig érdemes kiterjeszteni meg fogják vizsgálni.
A közlekedésfelügyelettıl szerzett legújabb információk szerint a 46-os fıút elkerülı út megépítésének
változatai közül a Déli változatot és azok al változatait fogadták el, városrendezési szempontból egyértelmően
ez lenne a jó. Ha elsı ütemben a bevezetı szakasz és a Szarvasi út közötti összekötı rész megvalósulna, úgy a
város fıutcája jelentısen mentesülne a teherforgalomtól.
Dr. Dávid Imre polgármester lezárva a témát elmondta, az eddig elhangzott és a más fórumokon felvetıdı
javaslatok, vélemények beépítésre kerülnek a szabályozási tervbe, majd a végsı döntés meghozatala elıtt
ismételten megvitatásra fog kerülni.
Felkérte a képviselı-testület tagjait, hogy a véleményezı bizottság által beterjesztett határozati javaslatot
fogadják el.
A Képviselı-testület egyhangú 20 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város képviselı-testülete
270/2001. (XI. 29.) KT sz. határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete a településszerkezeti, szabályozási elıtervet az alábbi
módosításokkal jóváhagyja és ennek megfelelıen folytatható a tervezési munka.
- kertvárosias terület: Révlapos, Népliget, Csókási,
Újkert sor a Selyem u. - Móra utca között,
Kossuth utca - Pásztor J. utca - Fı út - Bajcsy Zs. utca által határolt terület,
Rákóczi és a Mirhóháti utca közötti terület,
Hısök útja a Somogyi és Béke u közötti szakasza kivéve a központi vegyes területbe esı
része
Blaha - Endrıdi utca - Apponyi utca- Fı út által határolt terület
- központi vegyes területhez : Blaha utca
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-

-

A Ridegváros D-i részén és a védtöltés déli részén a Toronyi út és az Endrıdi határcsatona
közötti részen gazdasági terület jelölendı ki mezıgazdasági telephelyek részére, mely
külterület maradna.
Újkert sor Ny-i részén a Selyem úttól délre különleges terület kijelölése sportlétesítmények
céljára
A Révlapos É-i részén (Fáy utca végén) maradjon mezıgazdasági-kiskertes terület

Határidı: 2001. Március 31, illetve értelem szerint
Felelıs: Dr. Csorba Csaba jegyzı
2. Napirendi pont
Szippantott szennyvíz fogadási díj mértékének meghatározása
Dr. Dávid Imre polgármester megkérdezte a véleményezı bizottságok elnökeit majd a képviselı-testület tagjait
van e kiegészíteni valójuk a napirendi ponthoz.
Hozzászólás, vélemény az érintettek részérıl nem volt, a Polgármester a rendelet megalkotására kérte fel a
képviselıket. A döntés elıtt felhívta a figyelmet arra, hogy a rendelet megalkotásához minısített többségő
szavazatra van szükség.
A képviselı-testület egyhangú 20 igen szavazattal megalkotta
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
18/2001.(……)KT. sz. rendelete
Az ivóvíz-ellátási és szennyvízelvezetési szolgáltatás díjainak megállapítása és a szolgáltatások egyes kérdéseirıl
szóló 40/1995.(XII.22.)KT. sz. rendelet módosításáról
3. Napirendi pont
Az önkormányzat vagyonáról és a vagyontárgyak feletti rendelkezési jog gyakorlásának szabályiról
valamint a lakások és helyiségek bérletérıl és elidegenítésérıl szóló rendeletek módosítása
Dr. Csorba Csaba jegyzı tájékoztatásként elmondta, a rendelet technikai jellegő módosításáról van szó. A
rendelet mellékletébıl kikerülnek azok az ingatlanok, amelyek az év folyamán értékesítésre kerültek, illetve
feltüntetésre kerülnek azok, amelyek az önkormányzat tulajdonába kerültek. A vagyonrendelet módosításával
egyidejőleg szükséges a lakások és helyiségek bérletérıl és elidegenítésérıl szóló rendeletet is módosítani, mivel
az Álmos u. 11. Sz. alatti ingatlan az önkormányzat tulajdonába került, amit szociális bérlakás céljára kívánnak
hasznosítani, így szükséges a bérleti díj meghatározása. A rendelet-tervezet szerint a bérlakás után 6.400 Ft
lakbér kerülne megállapításra.
Hozzászólás, vélemény a képviselık részérıl nem volt, így a Polgármester a döntés elıtt felhívta a figyelmet
arra, hogy a rendelet megalkotásához minısített többségő szavazatra van szükség.
A képviselı-testület egyhangú 20 igen szavazattal megalkotta az alábbi rendeleteket.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
19/2001.(……)KT. sz. rendelete
Gyomaendrıd önkormányzata vagyonáról és a vagyontárgyak feletti rendelkezési jog
Gyakorlásának szabályairól szóló 24/1995. (X.24.)KT. sz. rendelet módosításáról
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
20/2001.(……)KT. sz. rendelete
a lakások és helyiségek bérletérıl és elidegenítésérıl szóló
12/2001.(IV.27.)KT. sz. rendelet módosításáról
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4. Napirendi pont
A gyermekek részére nyújtható pénzbeli és természetbeni ellátásokról, és a személyes gondoskodásról
szóló 15/1998.(IV.30.)KT. sz. rendelet módosítása
Dr. Dávid Imre polgármester felkérte Dr. Csorba Csaba jegyzıt ismertesse a rendelet módosítás lényegét.
Dr. Csorba Csaba jegyzı elmondta, ez a rendelet attól, hogy a szociális juttatásokat szabályozza szoros
összefüggésben van a helyi autóbusz közlekedés biztosításával.
A városunkban mőködı helyi autóbusz közlekedés formáját több szerv is megvizsgálta, ezek között volt a
koncessziós társaság székhelye szerinti APEH is, amely vizsgálatnak a következményeként megkereséssel élt a
Békés megyei Közigazgatási Hivatalhoz, hogy mennyire törvényes az, hogy az önkormányzat szociális juttatás
keretében, mindenféle vizsgálati szempont nélkül ad támogatást a gyermekek részére ingyenes helyi autóbusz
közlekedés igénybevételéhez.
A Közigazgatási Hivatallal és a Békés Megyei APEH al folytatott konzultáció során arra az álláspontra jutottak,
hogy javasolják a rendelet módosítását.
A módosítás lényege, - melynek eredményével elsıdlegesen az oktatási intézmények fognak találkozni - , hogy a
diákok részére biztosított autóbuszbérlet árának a megtérítése egy vizsgálati eljárás eredményeként fog történni.
Az eljárás kérelemre fog indulni, meg kell vizsgálni a szülık jövedelmi, vagyoni helyzetét, majd amennyiben a
feltételeknek megfelel, úgy egyedi határozatban kerül a támogatás megítélésre. A megítélt támogatás átutalásra
kerül az iskola részére, aki ebbıl intézi a bérletek megvásárlását. Az eljárás félévente ismétlıdik, ennek
megfelelıen történik a bérlet biztosítása.
Amennyiben a képviselı-testület dönt a rendelet módosításról, úgy az oktatási intézmények vezetıi részére a
pénteki nap folyamán megbeszélést tartanak ezzel kapcsolatban.
A támogatás ilyen formában történı biztosítása a jogszabályi elıírásoknak meg fog felelni, azt viszont nem lehet
tudni, hogy ez a rendszer meddig fog mőködni.
Dr. Dávid Imre polgármester megköszönte a szóbeli tájékoztatást, majd megkérdezte a képviselıket, a jelenlévı
érdeklıdıket van e kérdésük, észrevételük.
Hozzászólás nem volt, a polgármester a döntés elıtt felhívta a képviselık figyelmét, hogy a rendelet
megalkotásához minısített többségő szavazatra van szükség.
A képviselı-testület 20 igen szavazattal megalkotta
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
21/2001.(……)KT. sz. rendelete
a gyermekek részére nyújtható pénzbeli és természetbeni ellátásokról, és a személyes gondoskodásról szóló
15/1998.(IV.30.)KT. sz. rendelet módosításáról és kiegészítésérıl

5. Napirendi pont
Gyomaendrıd Város Önkormányzata 2001. Évi I-III. negyedéves pénzügyi beszámolója, továbbá
kitekintés az év hátralévı idıszakára
Babos László a Pénzügyi és Gazdasági bizottsági elnöke elmondta, minden év ezen idıszakában áttekintésre
kerül a város I-III. negyedéves pénzügyi helyzete. A bizottság a beszámolót áttekintette és megtette javaslatát a
képviselı-testület felé. A számadatokból úgy tőnik, hogy az önkormányzat biztos pénzügyi alapokon áll, az
elképzelések valóra vállnak ebben évben, míg az intézmények zavartalan mőködéséhez a szükséges pénzeszköz
rendelkezésre áll. Természetesen az év hátralévı idıszakában óvatos, körültekintı gazdálkodásra lesz szükség.
A bizottság nevében kérte a képviselıket a határozati javaslat elfogadására.
Dr. Dávid Imre polgármester kiegészítésként annyit kívánt elmondani, hogy a fürdı beruházásáig a többi
beruházáshoz a szükséges saját erı rendelkezésre áll. Jelentısen javította a költségvetés helyzetét a gázközmő
vagyon privatizációja után kapott pénzösszeg.
A jövı évre vonatkozóan kell némi gonddal számolni, ugyanis a két általános iskola az eddig nyújtott
önkormányzati támogatásnak a dupláját kéri jövıre - több mint 100 millió Ft –ot az állami normatív
támogatáson felül. Az állami támogatás 109 %, míg az iskola zavartalan mőködéséhez 120 % körüli támogatásra
lenne szükség. Ez rendkívül sújtja a város költségvetését ami biztos, hogy más településeknek is ugyan ilyen
gondot okoz.
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Jelenleg pénzügyi gondot jelent, hogy a Bethlen Gábor Szakképzıi Iskola FVM-hez kerülésébıl eredı
elszámolást nem sikerült ez idáig lerendezni, november hónapban az iskolára járó állami normatív támogatást
elvonták az önkormányzattól, viszont az iskolát az átmentei idıszakban az önkormányzat finanszírozta. Az erre a
hónapra járó megelılegezett normatívát várhatóan december hónapban tudja az iskola visszaadni az
önkormányzatnak.
Ezen kívül vannak egyéb pénzügyi kintlévıségeink is, de ez nem jelenti azt, hogy e miatt az önkormányzat
fizetıképtelen lesz.
Császárné Gyuricza Éva képviselı elismeréssel szólt arról a bevételtöbbletrıl, ami az I-III. negyedévben
keletkezett. Ugyanakkor sajnálattal vette tudomásul, hogy éppen az útfenntartásból keletkezett 10 millió Ft
megtakarítás, akkor amikor az utak, járdák állapota az egész városban katasztrofális. Hiába volt meg a feladatra a
pénzügyi fedezet, még is megtakarításként jelentkezik.
Bizottsági ülésen is kérte, hogy a Szabadság út és a Damjanich u. sarkán lévı, rendkívül balesetveszélyes kátyú
rendbetételére az illetékesek tegyenek intézkedést.
Dr. Dávid Imre polgármester hangsúlyozta, az útfenntartásnál keletkezett megtakarítás a Gyomaszolg Kft.-nél,
mint az önkormányzati tulajdonú utak fenntartójánál plusz kiadásként jelentkezett.
Kétségtelenül igaz, hogy az utak állapota borzasztó, a szennyvízberuházás pedig még tovább rontotta ezt a
helyzetet.
Egyéb hozzászólás nem volt, a képviselı-testület a határozati javaslatban foglaltakat egyhangú 20 igen
szavazattal elfogadta és az alábbi határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város képviselı-testülete
271/2001. (XI. 29.) KT sz. határozata
1./
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete az önkormányzat pénzügyi helyzetének áttekintésével
elfogadja Gyomaendrıd Város Önkormányzatának I-III. negyedéves pénzügyi beszámolóját és az év
hátralévı idıszakára vonatkozó kitekintését.
2./
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete az önkormányzat pénzügyi helyzetének ismeretében továbbá
megállapítja, hogy a város költségvetési egyensúlya biztosított, költségvetési tartalékkal rendelkezik,
mely átmeneti finanszírozás keretében fedezetet biztosít a közalkalmazottak és köztisztviselık 2001. évi
13. havi illetmény nettó összegének kifizetésére 2001. december hónapban.
A 2001. évi 13. havi illetmény csak 2002. január hónapban fizethetı ki azon intézményvezetınek és
gazdaságvezetınek, aki a 2001. évben engedélyezett önkormányzati támogatáson felüli támogatást vesz
igénybe intézménye részére.
Határidı: 2001. december 20.
Felelıs: Dr. Dávid Imre polgármester
6. Napirendi pont
Tájékoztatás az intézmények finanszírozási helyzetérıl
Dr. Dávid Imre polgármester ismertette az elıterjesztést, majd megkérdezte a véleményezı bizottság elnökét a
képviselıket van e kérdésük észrevételük.
Hozzászólás, vélemény nem volt a képviselı-testület a tájékoztatóban foglaltakat egyhangú 20 igen szavazattal
elfogadta és az alábbi határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város képviselı-testülete
272/2001. (XI. 29.) KT sz. határozata
Gyomaendrıd Város Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága a” Tájékoztató az intézmények finanszírozási
helyzetérıl” tárgyú elıterjesztést tudomásul veszi.

Határidı: azonnal
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7. Napirendi pont
Tájékoztató a 2001. Évi normatív állami támogatás várható alakulásáról
Dr. Dávid Imre polgármester elmondta, az intézményvezetık elıtt ismert, hogy az általuk vezetett
intézményben az ez évi normatív állami támogatás hogyan alakul, vagy elkölthetı szabad keretként, vagy pedig
mínuszként jelenik meg. Ezzel már az ıszi statisztikai felméréskor tisztában voltak az intézmények.
Hozzászólás, kérdés nem hangzott el, a képviselı-testület egyhangú 20 igen szavazattal az alábbi határozatot
hozta.
Gyomaendrıd Város képviselı-testülete
273/2001. (XI. 29.) KT sz. határozata
1./
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete a „Tájékoztató a 2001. évi normatív állami támogatás
várható alakulásáról” tárgyú elıterjesztést elfogadja.
2./
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete utasítja az intézményvezetıket, hogy a 2002. évi
normatív állami támogatás alapjául szolgáló létszámadatokat ismételten vizsgálják felül.
Határidı: 2001. December 31.
Felelıs: Dr. Csorba Csaba jegyzı
8. Napirendi pont
Gyomaendrıd Város Szennyvízelvezetése II-III. ütem beruházás pénzügyi ütemezése
Dr. Dávid Imre polgármester elmondta, az elıterjesztés lényege, hogy a szennyvízberuházás munkálataihoz
2001. Évben tervezett 480.000 e Ft összegbıl a mőszaki készültség alapján 313.619 e Ft teljesítés valósult meg.
A 166.381 e Ft fel nem használt összeg átütemezésre kerülne 2002 évre.
A felhasznált 313.619 e Ft összeg alakulását az elıterjesztés részletezi.
Felkérte a képviselıket döntsenek a beruházás pénzügyi átütemezésérıl.
A képviselı-testület egyhangú 20 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város képviselı-testülete
274/2001. (XI. 29.) KT sz. határozata
Gyomaendrıd város Képviselı-testülete a „Gyomaendrıd Város Szennyvízcsatorna hálózat kiépítés II-III. ütem”
beruházás munkálataihoz 2001. évben tervezett 480.000 e Ft összegbıl a mőszaki készültség alapján 313.619 e
Ft teljesítést valósít meg. A 166.381 e Ft fel nem használt összeget pedig átütemezi a 2002. évre.
A Képviselı-testület utasítja a Jegyzıt, hogy a 2001. évi költségvetési rendelet módosításának elıkészítésérıl
gondoskodjon.
A Képviselı-testület utasítja a Polgármestert, hogy a beruházással kapcsolatos támogatási és finanszírozási
szerzıdések módosításait kezdeményezze a következı ütemezés szerint:

- céltámogatás
- KAC
- VICE
- TEKI
- önk. Saját forrás
Összesen:
Határidı:

Támogatási
Arány
40,00 %
20,00 %
6,26 %
5,32 %
28,42 %
100,00 %

Összesen
638.779
319.390
99.969
85.000
453.810
1.596.948

azonnal
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2001.
(ezer Ft)
125.448
62.724
19.633
16.685
89.129
313.619

2002.
(ezer Ft)
258.552
129.276
40.463
28.315
189.775
646.381

2003.
(ezer Ft)
254.779
127.390
39.873
40.000
174.906
636.948

9. Napirendi pont
Ipari Park fejlesztésének forrásai
Babos László a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke elmondta, a Gyomaszolg Ipari Park Kft. minden
pályázati lehetıséget kihasznál annak érdekében, hogy az ipari park infrastruktúrájának kiépítéséhez szükséges
saját erıt minél inkább lecsökkentse. Ennek eredménye a legutóbb a Békés Megyei Területfejlesztési Tanács
által megítélt 30 millió Ft összegő vissza nem térítendı támogatás. A támogatási szerzıdés megkötéséhez
szükséges becsatolni a saját erı meglétét igazoló testületi határozatot. Ezért a Kft. kéri a Képviselı-testületet,
hogy a 160/2001.(VII.26.)KT. sz. határozatban elfogadott 150.900 E Ft saját forrás összegét 120.900 e Ft-ra
módosítani szíveskedjen.
Dr. Dávid Imre polgármester bízott abban, hogy a saját forrás még tovább tudják csökkenteni.
Felkérte a képviselıket hozzák meg döntésüket a napirendi ponttal kapcsolatban.
A képviselı-testület egyhangú 20 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város képviselı-testülete
275/2001. (XI. 29.) KT sz. határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete az Ipari Park alap infrastruktúra I. ütem megépítésére a Békés
Megyei Területfejlesztési Tanács, Gazdasági Minisztérium és a Vidékfejlesztési minisztérium által kiírt
területfejlesztési célelıirányzat támogatásának elnyeréséhez benyújtott pályázathoz 120.900.-eFt
összegő saját forrást biztosít tulajdonosi hitelszerzıdés formájában.
Határidı: 2001. december 30.
Felelıs: Dr. Dávid Imre polgármester
10. Napirendi pont
Városi Gondozási Központ konyhabıvítésének forrásösszetétele
Dr. Dávid Imre polgármester megkérdezte az intézmény vezetıjét, hány fıs lesz a megépítésre kerülı konyha.
Gellai Józsefné intézményvezetı a kérdésre válaszolva elmondta, 300 fıs, továbbá megjegyezte, ha minden a
tervek szerint alakul, úgy tartani tudják az átadás tervezett idıpontját, és a rendelkezésre álló pénzösszegen belül
tudnak maradni.
Kérdés, hozzászólás a jelenlévık részérıl nem volt, a Képviselı-testület 20 igen szavazattal az alábbi határozatot
hozta.
Gyomaendrıd Város képviselı-testülete
276/2001. (XI. 29.) KT sz. határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete a Városi Gondozási Központ Konyhabıvítésére vonatkozó fejlesztését
az alábbi forrásösszetétellel valósítja meg:
Forrás megnevezése
SZCSM
SZCSM szociális válságkezelı
BMTT (TFC)
Saját erı:
Összesen:

Érték (E Ft)
5.000
2.000
8.000
6.000
21.000
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A fejlesztés megvalósítása érdekében benyújtott pályázatokhoz (SZCSM, SZCSM – szociális válságkezelı
program, BMTT –TFC) Gyomaendrıd Város Önkormányzata az alábbiak szerint vállalja a saját erı biztosítását:
Saját erı biztosítása
Intézményi saját erı (munkavégzés)
Bontott építıanyag értéke
2001. évi költségvetésbıl
Összesen
Határidı:

Érték (E Ft)
2.000
2.000
2.000
6.000

azonnal

11. Napirendi pont
Pályázat önkormányzati bérlakások kínálatának növelésére igényelhetı állami támogatásra
Dr. Dávid Imre polgármester elmondta, a Gazdasági Minisztérium megjelentette a 2002. Évi Széchenyi Terv
pályázatait. A pályázati felhívások között ismét szerepel az önkormányzati bérlakás állomány növelésének
támogatása.
A pályázatokat 2001. December 1-tıl 2002. Október 31-ig folyamatosan lehet benyújtani.
Az elképzelés szerint a Móra F. u. és a Selyem u. közötti területre építenének 14 db egyedi önkormányzati
bérlakást. (3 db 1 szobás, 6 db 2 szobás és 5 db 3 szobás lakást). A lakások kivitelezési költsége 6,3 millió, 8.2
millió és 10.1 millió Ft/lakás. A beruházás összköltségvetése elıreláthatólag bruttó 151.600 e Ft, melynek
maximum 80 %-át lehet a Gazdasági Minisztériumtól megigényelni.
A bizottságok a témát nem tárgyalták mivel a pályázati kiírás csak azt követıen jelent meg. Amennyiben a
Képviselı-testület úgy gondolja, hogy más elképzelések megvalósításán is érdemes gondolkodni, úgy ezt az
elıterjesztést tekintsék most tájékoztató jellegőnek és tárgyalják újra a soron következı bizottsági illetve testületi
ülésen.
Kérte a képviselıket mondják el véleményeiket, javaslataikat.
Dezsı Zoltán alpolgármester elmondta, a pályázati felhívás szerint fiatalok, hallgatók részére garzonház
(fecskeház) kialakításának támogatására is van lehetıség pályázatot benyújtani. Mint tudjuk a Turul Cipı Kft.
évek óta megkezdett egy építkezést a liget-fürdı lejárata melletti telken, amely szálloda építése sehova nem
fejlıdik. Esetleg el lehetne gondolkodni azon, hogy ezt a beépített épület alapot az önkormányzat valamilyen
módon megvásárolná a Kft-tıl és ott kialakítanák ezeket az un. fecske házakat.
Dr. Dávid Imre polgármester jónak találta az elképzelést, úgy is jelentıs iparőzési adótartozása van a Kft-nek,
így az említett épületet be lehetne tudni a tartozás fejében.
Gondolkodnak még az Áfész-el történı egyezkedésen is, mivel neki is nagy összegő adótartozása van.
Javasolta, hogy a mai ülésen nem döntsön a testület ebben a témában, hanem az egyéb lehetıségek
megvizsgálása után kerüljön a december havi bizottsági illetve Képviselı-testület ülésére.
A képviselı-testület a javaslattal egyetértett, majd rátért a következı napirendi pont tárgyalására.
12. Napirendi pont
A gázközmő vagyon hasznosítására tett ajánlatok
Dr. Dávid Imre polgármester megkérdezte Babos Lászlót a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnökét van e
szóbeli kiegészíteni valója.
Babos László bizottsági elnök a jelenlévık tájékoztatására elmondta, a város 6605 db 10.000 Ft címletértékő,
10,75 % hozamú öt különbözı lejáratú államkötvényt kapott 9.900 Ft-os beszámítási áron. A részvények
megvételére különbözı vételi ajánlatokat kaptunk a pénzintézetektıl, de a bizottság úgy gondolta, hogy nem
javasolja azok értékesítését, mivel az ajánlatok között nem találtak olyat, amelynek a hozama jobb lenne a
jelenlegitıl. Ugyanakkor az önkormányzat anyagi helyzete sem teszi szükségessé ezeknek az államkötvényeknek
az értékesítését.
A bizottság nevében kérte a képviselıket a határozati javaslat elfogadására.
Dr. Dávid Imre polgármester megítélése szerint leghamarabb 2003 év tavaszán lesz szüksége az
önkormányzatnak erre a pénzösszegre.
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A képviselı-testület egyetértve a bizottság javaslatával egyhangú 20 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város képviselı-testülete
277/2001. (XI. 29.) KT sz. határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı – testülete a gázközmő vagyon igényérvesítésébıl az önkormányzat
részére juttatott államkötvények hasznosításra beérkezett ajánlatokról szóló tájékoztatást elfogadja.
Gyomaendrıd Város Képviselı – testülete a tulajdonában lévı államkötvényeket 2001. évben nem
értékesíti, illetve a pénzpiacon nem eszközöl befektetést.
Határidı: 2001. december 31.
Felelıs: Dr. Dávid Imre polgármester
13. Napirendi pont
Szerzıdés alapján önkormányzati feladatot ellátók és szolgáltatást végzık ár-és támogatás emelése 2002.
Évre
Dr. Dávid Imre polgármester elmondta, a témát valamennyi bizottság megtárgyalta, megkérdezte a jelenlévıket
van e kérdésük, észrevételük.
Azt egyenlıre nem tudható, hogy ki kell e egészíteni az intézmények támogatását az infláció mértékével.
Felhívta a figyelmet arra, hogy a határozati javaslatban az ügyeleti gépkocsi támogatási díja nem jól lett
feltüntetve. A támogatás összege 1 hónapra 240.000 Ft, és 11 hónapra 270.000 Ft.
Kérte, hogy a döntés során ezt vegyék figyelembe.
A képviselı-testület részérıl hozzászólás nem volt, a támogatási összegekkel a határozati javaslatban leírtak
szerint egyetértettek és egyhangú 20 igen szavazattal az alábbi határozatot hozták.
Gyomaendrıd Város képviselı-testülete
278/2001. (XI. 29.) KT sz. határozata
1./
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete a szerzıdés alapján önkormányzati feladatot ellátók és szolgáltatást
végzık 2002. évi támogatási (megbízási díj, szolgáltatás) összegét:
Szabadság úti óvoda támogatása
Fı út óvoda támogatása
Kossúth úti óvoda támogatása
Vásártéri ltp. Óvoda támogatása
Blaha úti óvoda támogatása
Selyem úti óvoda támogatása
Polyákhalmi óvoda támogatása
Bölcsıde támogatása
Logopédus ellátás
Közmővelıdés támogatása
Ügyeleti gépkocsi
Sportcsarnok támogatása
Gyomaendrıdi Híradó támogatása

5050Ft/hó/ellátott
4330Ft/hó/ellátott
3890Ft/hó/ellátott
3620Ft/hó/ellátott
4000Ft/hó/ellátott
4000Ft/hó/ellátott
5050Ft/hó/ellátott
11.830Ft/hó/ellátott
125.840Ft/hó
442.044Ft/hó
1 hó 240.000 Ft 11 hó 270.000 Ft
288.900Ft/hó
432.000Ft/év határozza meg.

Azon szerzıdések esetében, ahol a támogatás éves összege a tárgyévi várható inflációs rátával növelt mértékben
lett meghatározva de a 2001. évi tényleges inflációs ráta +-1%-nál nagyobb mértékben eltér a jelenleg számított
10%-os inflációs rátánál, abban az esetben az önkormányzati támogatás összegét – az 1% feletti összeg
mértékében – korrigálni kell a KSH hivatalos közzétételét követı 15 napon belül.
Felelıs: Dr. Dávid Imre polgármester
Határidı: 2002. január 01.
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2./
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete Megyeriné Csapó Ildikó kulturális vállalkozó által bejelentett térítési
díj emelésével egyetért, mely szerint
-lakossági önszervezıdés felé főtési idényre
650,-Ft/óra
-egyébként
350,-Ft/óra
-nagyterem biztosítása főtési idényre
2.600,-Ft/óra
-egyébként
1.000,-Ft/óra
Felelıs: Dr. Dávid Imre polgármester
Határidı: 2002. január 01.
14. Napirendi pont
Kérelem a Sport alap megemelésére
Dr. Dávid Imre polgármester felkérte Kóris Györgyné oktatási ügyintézıt az elıterjesztés rövid ismertetésére.
Kóris Györgyné elmondta, a város hat sportszervezetének vezetıje kérelemmel fordult az önkormányzathoz,
miszerint a 2002 évi sportcélú pályázati alapot kérnék 20 millió Ft-ra megemelni. Ez az összeg a 2001. Évi
pályázati alaphoz képest 103 %-os emelkedést jelentene. A pályázati alap megemelése esetén módosítani kell a
sportrendeletet.
Dr. Dávid Imre polgármester hangsúlyozta a véleményezı bizottságok ülésein is elmondta, ezt a kérelmet a
költségvetés tárgyalásakor, annak részeként tudják kezelni. Kétségtelenül van jogos igénye a
sportegyesületeknek, de az biztos, hogy ilyen mértékő támogatást, amit igényelnek, a város nehezen tud a
költségvetésébıl teljesíteni, nincs rá reális lehetıség. A jövı évi költségvetési koncepcióban sportcélú kiadásra
16 millió Ft körüli összeg lett elıirányozva, ugyanakkor felmerült, hogy a két sportpálya fenntartásához fix
összegben járulnak hozzá. A sportszervezeteknek le kell ülni és konszenzusra jutva kell megpróbálni az
önkormányzati támogatást elosztani.
A véleményezı bizottságok a kérelem megvitatása során egyetértettek azzal, hogy a kérelmet napolják el a 2002.
Évi költségvetési rendelet tárgyalásáig.
A képviselı-testület egyetértve az elhangzottakkal, 20 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város képviselı-testülete
279/2001. (XI. 29.) KT sz. határozata
Gyomaendrıd Város Önkormányzat Képviselı-testülete a sportszervezetek kérelmének megvitatását a
Sportalap emelésével kapcsolatban a 2002. évi költségvetés tárgyalásáig elnapolja.
Határidı: 2001. December havi Kt ülés
Felelıs: Dr. Dávid Imre polgármester
15. Napirendi pont
Önkormányzati tulajdonú helyiségek bérleti díj módosítása
Dr. Dávid Imre polgármester elmondta, az önkormányzati tulajdonú helyiségek bérleti díja 9.6 %-al kerülne
megemelésre 2002. Január 1. Napjától. A nyilvántartás szerint bérleti díj tartozása nincs a bérlıknek.
A Pénzügyi és Gazdasági bizottság a díj emelés mértékével egyetértett és javasolja a képviselı-testületnek annak
elfogadását.
Hozzászólás, vélemény nem volt a képviselı-testület 19 igen szavazattal, 1 ellen szavazattal az alábbi
határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város képviselı-testülete
280/2001. (XI. 29.) KT sz. határozata
1./
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete az önkormányzati tulajdonú helyiségbérleti díjakat 9,6 %- kal
megemeli 2002. január 1. napjától kezdıdıen 2002. december 31. napjáig az alábbiak szerint:
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Bérelt ingatlan megnevezése
Hısök u. 56 14,10 m2
Nagylaposi Tárház Bt.
" Apolló " Mozi
" Tourinform Iroda "
Hısök u. 56.
22 m2 iroda ( közjegyzı )
Hısök u. 56.
22 m2 iroda ( kistérségi stat. Megbízott )

Bruttó bérleti díj
7.727,- Ft/hó
1.906,-Ft/év
1.906,-Ft/év
4.110,-Ft/hó
4.110,-Ft/hó

2./ Gyomaendrıd Város Képviselı - testülete a Piac és Vásárrendezés bérleti díját bruttó 269.450,- Ft/hó
összegben állapítja meg 2002. április 1. napjától kezdıdıen 2002. július 31.napjáig.
3./ A bérleti díjak felülvizsgálata 2002. november 1-vel válnak esedékessé.
Határidı: 2001. december 31.
Felelıs: Dr. Dávid Imre polgármester

16. Napirendi pont
Gyomaszolg Kft. szolgáltatási díjainak változása 2002. Január 1. Napjától
Dr. Dávid Imre polgármester megkérdezte a véleményezı bizottságok elnökeit, valamint Fábián Lajos
ügyvezetıt van e kiegészíteni valójuk a napirendi ponthoz.
Fábián Lajos ügyvezetı hangsúlyozta, a szolgáltatások díjainak átlagos inflációt meghaladó emelés kérését az
indokolná, hogy a szolgáltatás gép és élımunka igényes, ugyanakkor a minimálbér 25 %-al megemelkedett. A
kért díjemelés a szolgáltatások fajtái szerint különbözıek, szemétszállítás esetén 11 %, parkgondozás esetén 15
%, míg a temetıi szolgáltatás esetén 10 %.
A szemétszállítási díj vonatkozásában a Kft. Felügyelı Bizottsága által javasolt változás mértéke 11 %.
Tudni kell azt, hogy a szemétszállítási szolgáltatás igen nagy költségigényő, a kukás szemétszállításon túl évente
két alkalommal lomtalanítási akciót is szervez a Kft, ugyanakkor a heti rendszerességő szemétszállítás
alkalmával nem csak háztartási hulladékot kell, hogy elszállítsanak, hanem zsákba ki tett fő, levél stb., ami a
költségeket igen csak megnöveli.
A kért díjemelés támogatásának elmaradása a fejlesztés rovására mehet.
Dr. Dávid Imre polgármester egyetértett az ügyvezetı által elmondottakkal, de még mindig jobb a Kft helyzete
azzal, hogy a szolgáltatás ellátásáért az önkormányzat fizet, mintha a kft-nek kellene azt behajtani. Hosszú távon
azért ezt elıtérbe kell helyezni, az önkormányzat az egész szolgáltatást adja bérbe.
A határozati javaslatba 5. Pontként javasolta feltüntetni a bizottságok azon javaslatát, miszerint a holtági
egyesületek vonatkozásában az 5 m3-es zárt konténerek szállítási díja április 01-tıl október 31-ig terjedı
idıszakra 4.454 Ft-ba kerüljön meghatározásra.
Hangya Lajosné bizottsági elnök megítélése szerint a lomtalanítással az a probléma, hogy ha a lakosság ki viszi
a háztartási hulladékot a szeméttelepre, azért fizetniük kell, ezért inkább azt választják, hogy azt kiteszik zsákba
a kuka mellé, ami viszont a Gyomaszolg Kft-nek jelent problémát. Erre kellene valamilyen megoldást keresni.
Dr. Valach Béla bizottsági elnök egyetértett a felvetéssel. Ténylegesen el kell gondolkodni azon, hogy a
szennyvízberuházás befejezését követıen milyen módon lehet a város környezetének tisztaságát, küllemét
rendben tartani, a háztartási hulladékon felül keletkezett hulladék – fő, lomb stb – elszállítását hogyan lehet
megoldani. Vannak városok, ahol erre rendszeresített zsákokat osztanak szét a lakosságnak és a szolgáltató csak
az abban összegyőjtött szemetet viszi el.
A parkgondozás esetében 15 %-os díj emelkedést javasolnak elfogadni, tekintettel a város belterületén lévı
zöldterületek gondozásánál jelentkezı terület növekedésre. Az azonban nincs meghatározva, hogy mennyi lesz a
terület növekedés mértéke a 4 %-os díjemeléshez képest.
Fábián Lajos ügyvezetı nem igazán értett egyet azzal, hogy az önkormányzat maximálja a holtági egyesületek
vonatkozásában az 5 m3-es zárt konténerek szállítási díját. A kft. erre a szolgáltatásra, mint vállalkozó köt
szerzıdést a holtági egyesületekkel, egy-egy konténer szállítása 10-15 km távolságról ettıl többe kerül.

302

Jenei Bálint bizottsági elnök hangsúlyozta, a holtágaknál kihelyezett konténereket nem csak az ottani
üdülıtulajdonosok, egyesületi tagok, hanem az ott horgászok is nagy elıszeretettel használják. Ugyanakkor a
szállítási díjat az egyesületeknek kell fizetni, ami évente 100.000 Ft körüli összegbe kerül. Ez azért egy
szélesebb körő környezetvédelmi feladat, ezért az egyesületek kaphatnának annyi kedvezményt, hogy ne
vállalkozói, hanem lakossági tarifát fizessenek.
Dezsı Zoltán alpolgármester felvette, hogy az ıszi lomtalanítás ugyan két napra volt meghirdetve ezzel
szemben két hétig is kint volt a szemét az utcákon. A kutyák, az emberek szétszedték a zsákokat, széttúrták, tele
volt a város szeméttel. Ha lehet az ütemezést úgy oldja meg a Gyomaszolg, hogy adott körzetre adott idıpontra
hirdessék, amely idıszakban meg is tudják oldani az elszállítást.
Fábián Lajos ügyvezetı a felvetésre reagálva elmondta, a lomtalanítással kapcsolatosan az a tapasztalat, hogy
hiába van adott napra meghirdetve, a Kft. megkezdi az elszállítást, végig meg egy adott utcán, de másnap
ugyanabban az utcában ismét végig kell, hogy menjenek, mert idıközben az ingatlan tulajdonosok ismételten
kirakják a szemetet. A szennyvízberuházás megkezdésével igen megnehezedett a dolguk, ugyanis vannak utcák
ahová a kukáskocsi nem tudott bemenni. A lakók panaszkodnak, hogy nincs ürítés, pedig annyit ık is tudnának
segíteni, hogy az utca végébe kiviszik a kukákat.
Dr. Dávid Imre polgármester hangsúlyozta a lomtalanítással évek óta problémák merülnek fel, ezért
gondolkodni kellene, azon, milyen megoldással lehetne ezen változtatni, elıre lépni. Az említett zsákos
megoldást jónak tartaná, a Kft. által megjelölt feliratú zsákba kihelyezett szemetet elvinné a Gyomaszolg, a
többit nem. Tudomásul kell venni, hogy az embereket megváltoztatni nem tudjuk, nekünk kell a város
lakosságához alkalmazkodni, ha nem lépünk ebben a kérdésben jövıre újból elı jönnek ezek a problémák.
Dr. Valach Béla bizottsági elnök elmondta, mint azt Jenei képviselı úr is említette a holtágak mentén lévı
konténereket nem elsısorban a horgászok és a telektulajdonosok használják, hanem többnyire az átutazók és a
nagybani állattartók. A Templom zugon inkább az a tapasztalat, hogy a telektulajdonosok inkább összegyőjtik és
haza viszik a szemetet az otthoni kukába.
Ami a lomtalanítást és a kukaürítést illeti, a szervezettségnek és a fegyelmezettségnek arányban kell lennie. Ha
lakosság azt látja, hogy az elszállítás szervezetten történik, és minden alkalommal ugyanabban az idıpontban
történi a kukaürítés, ahhoz fog igazodni. Ugyan ez vonatkozik a lomtalanításra is, azt körzetre bontva, idıpont
meghatározással kell meghirdetni, és utána oda vissza menni nem szabad. Be kell látni, hogy két nap alatt egy
ilyen területő városban nem lehet egy lomtalanítási akciót lebonyolítani.
Dr. Dávid Imre polgármester egyetértett a felvetésekkel, majd a vita lezárásaként figyelemmel az elhangzott
véleményekre módosító javaslatként terjesztette elı, miszerint a holtági egyesületek vonatkozásában az 5 m3 –es
zárt konténerek szállítási díja április 1-tıl október 31-ig terjedı idıszakra 5.567 Ft-ba kerüljön meghatározásra.
Kérte a képviselıket döntsenek a módosító javaslatról.
A képviselı-testület 17 igen szavazattal, 3 tartózkodás mellett a módosító javaslatot elfogadta.
A döntésre figyelemmel a Polgármester a határozati javaslatban leírtak elfogadására kérte fel a képviselıket.
A képviselı-testület egyhangú 20 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város képviselı-testülete
281/2001. (XI. 29.) KT sz. határozata
1.

Gyomaendrıd város Képviselı-testülete a Gyomaszolg Kft. által végzett háztartási hulladékkal
kapcsolatos szolgáltatásokra vonatkozó árváltozás mértékét 11 %-ban fogadja el.
A Képviselı-testület utasítja a jegyzıt, hogy a 17/1996.(IX.16.)KT. sz. rendelet 2.sz. mellékletének
módosítását készítse elı. A rendelet-tervezetet terjessze a Képviselı-testület 2001. decemberi ülésére.
Határidı: értelem szerint.
Felelıs: Dr. Csorba Csaba jegyzı.

2.

Gyomaendrıd város Képviselı-testülete a Gyomaszolg Kft. által végzett temetıi szolgáltatásokra
vonatkozó árváltozás mértékét 10 %-ban fogadja el.
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A Képviselı-testület utasítja a jegyzıt, hogy a 26/2000.(XI.2.)KT. sz. rendelet mellékletét képezı - a
szolgáltatások árait meghatározó - rendelet-tervezetet készítse elı és azt terjessze a Képviselı-testület
2001. decemberi ülésére.
Határidı: értelem szerint
Felelıs: Dr. Csorba Csaba jegyzı
3.

A Képviselı-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a parkgondozásra vonatkozó megállapodást
az elfogadott 15%-os árváltozás mellett a Gyomaszolg Kft-vel kösse meg.
Határidı: értelem szerint.
Felelıs: Dr. Dávid Imre polgármester

4.

A Képviselı-testület a gyepmesteri telep üzemeltetési költségeinek térítésére vonatkozó döntését a
Gyomaszolg Kft. 2001 évi mérlegbeszámolójának elfogadásáig elnapolja.
Határidı: értelem szerint.
Felelıs: Dr. Dávid Imre polgármester.

5.

A Képviselı-testület a holtági egyesületek vonatkozásában az 5 m-es zárt konténerek szállítási díját
április 1-tıl október 31-ig terjedı idıszakra 5.567 Ft-ban határozza meg.
Határidı: értelem szerint.
Felelıs: Dr. Dávid Imre polgármester.

17. Napirendi pont
A sportorvosi ellátás szerzıdés módosításának kérelme
Dr. Dávid Imre polgármester tájékoztatásában elmondta, hogy Dr. Katona Piroska sportorvos kérelemmel
fordult a képviselı-testülethez, hogy a 2002. Évi támogatási összeget emeljék meg, mivel az ellátási költségek is
emelkedtek. A kérelmet tárgyalta a humánpolitikai valamint a pénzügyi és gazdasági bizottság. Felkérte Hangya
Lajosnét a humánpolitikai bizottság elnökét, hogy ismertesse a napirendi pontot.
Hangya Lajosné bizottsági elnök tájékoztatásában elmondta, hogy a polgármesteri hivatal kéréssel fordult Dr.
Asztalos Gyula sportszakfıorvoshoz, hogy a felhasznált eszközöket biztosítsa, továbbá elınyös lenne, ha a
sportorvosi ellátási körbe Gyomaendrıd város is bekerülne, ezt a kérelmet a megyei sportbizottsághoz is el
kellene juttatni.
Császárné Gyuricza Éva képviselıasszony kérdésében elhangzott, hogy a környezı településektıl, ahol szintén
vannak sportolók, azoktól a településektıl miért nem kér Dr. Katona Piroska támogatást?
Dr. Dávid Imre polgármester válaszában elmondta, hogy a doktornı a várossal van szerzıdéses viszonyban, de
a felsorolt településektıl is lehetne kérni támogatást. A dévaványai polgármester ígéretet tett arra, hogy
sportorvosi ellátás támogatására havonta 5000 Ft-ot biztosít. A határozati javaslatot módosítani kell, mivel a
felelıs nem Dr. Gedei Margit intézményvezetı fıorvos, hanem Kóris Györgyné oktatási elıadó.
További hozzászólás, észrevétel hiányában felkérte a képviselıket, hozzák meg döntésüket a módosított
határozati javaslattal kapcsolatban.
A Képviselı-testület egyhangú, 20 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
282/2001. (XI. 29.) KT sz. határozata
Gyomaendrıd Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a Városi Egészségügyi Intézmény részére a
Gyomaendrıd, Hunya, Csárdaszállás települések 2002. évi sportorvosi ellátásra havi 12 ezer Ft támogatási
összeget biztosít.
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A Képviselı-testület utasítja a jegyzıt, hogy a sportorvosi ellátás támogatási összegét a 2002. évi költségvetési
készítésekor a Sport-alap kiadásainál tervezze.
Határidı: szerzıdéskötésre 2001. December 31.
Felelıs: Kóris Györgyné oktatási fıelıadó
18. Napirendi pont
Liget-fürdı bıvítési munkáinak lebonyolítása
Dr. Csorba Csaba jegyzı hozzászólásában elmondta, mielıtt a képviselı-testület érdemileg tárgyalná az
elıterjesztést, szükséges az összeférhetetlenséget vizsgálni. Kovács Attila képviselı a Pénzügyi és Gazdasági
bizottság ülésén jelezte az összeférhetetlenség tényét, mivel elképzelhetı, hogy a beruházás során
alvállalkozóként, vagy más vonatkozásban részt kíván venni. Ezért kérte a pénzügyi és gazdasági bizottsági
ülésen a kizárását. Amennyiben változatlan a szándéka a képviselı úrnak, mint gazdasági társaságot képviselı
személynek, ebben az esetben, kérné a képviselı-testületet, hogy Kovács Attila képviselı urat zárja ki. A
Knapcsek Béla képviselı urat is ebben az esetben ki kell zárni, mivel gazdasági társaságot képvisel és
elıfordulhat, hogy az általa vezetett társaság is részt kíván venni a beruházás lebonyolításában.
Dr. Dávid Imre polgármester felkérte a képviselıket döntsenek Kovács Attila és Knapcsek Béla képviselı urak
döntéshozatalból történı kizárásáról.
Felhívta a képviselı-testület figyelmét arra, hogy a képviselık kizáráshoz minısített többségő szavazatra van
szükség.
A Képviselı-testület egyhangú, 18 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
283/2001. (XI. 29.) KT sz. határozata
Gyomaendrıd város Képviselı-testülete Kovács Attila és Knapcsek Béla képviselıket kizárja a
„Liget-fürdı bıvítési munkáinak lebonyolítása” tárgyú elıterjesztés döntéshozatalából.
Határidı: azonnal

/ Kovács Attila és Knapcsek Béla képviselık kivonultak a terembıl, a jelenlévı képviselık száma 18 fı./
Vass Ignác a Liget-fürdı intézményvezetı tájékoztatásában elmondta, hogy az elıterjesztésben szerepel, hogy a
közbeszerzési eljárás lebonyolításával a fürdı Duplex Kft-t kívánja megbízni. A közbeszerzési eljárás
lefolytatására kiírt pályázatra három ajánlat érkezett, melyek között kevés volt az eltérés. A Duplex Kft-re azért
esett a választás, mivel nagyberuházások lebonyolításában az eddig szerzett tapasztalatok jók voltak, emellett az
árajánlata is megfelelı, amely 2.4 M Ft + ÁFA. Ahhoz, hogy a beruházás meginduljon, december hónapban el
kell kezdeni a munkálatokat, mivel különbözı határidık vannak meghatározva a pályázati kiírásoknál. Ha a
munkálatok megkezdése csúszik, a szeptember hónapra tervezett gyógyászati rész mőködése nem kezdıdik el,
mely komoly anyagi veszteséget jelent.
A beruházás jellege más, mint az eddigi beruházásoké, ebben az esetben egy medencénél nem lehet javítani,
vagy a javítási munka nehéz.
A tendertervek elkészítésével a STRUKTÚRA-BAU Kft-t szeretnék megbízni.
A Széchenyi-terv támogatására benyújtott pályázatban egy engedélyes tervet is csatolni kellett, melynek
elkészítésébe ez a cég nagyon komoly szellemi tıkét és munkát fektetett be amivel végül sikerült nyerni. A
STRUKTÚRA-BAU Kft. olyan tervezıi háttérrel rendelkezik, akik évek óta terveznek a fürdınek ( vízforgatós
medence, gépház, fıleg a vízgépészet és az épületgépészet terén ).
Közbeszerzési munkacsoport tagjainak az elıterjesztésben felsorolt személyeket javasolják felkérni.
A július havi képviselı-testületi ülésen hozott határozatban a testület meghatározta az önerıt a beruházás teljes
összegébıl. Ebben a határozatban az szerepelt, hogy 2002. Évben a saját erı 157.242.154 Ft, míg 2003. Évben
235.863.230 Ft. Ez a megbontás akkor 40-60 %-os arányban történt, amikor megítélték ezt a teljes beruházás
50%-át, azaz a pályázati összeget, amely 393.105 E Ft volt.
A szerzıdéskötésre kellett készíteni egy fejlesztési adatlapon kitöltött forrásösszetételt, amely tartalmazta, hogy
milyen arányban kívánja az intézmény igénybe venni ezt az összeget. Ezt teljesen nem lehetett megosztani 40%ra, hanem 39,5%-ra.
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A gazdasági minisztériumból visszajeleztek, hogy ezt a döntést módosítani kellene úgy, hogy 2002. Évben
154.685 E Ft, 2003. Évben 238.420 E Ft. A végösszeg nem változik, csak az évek önerıs megbontása. Ehhez
szükséges volna a képviselı-testület jóváhagyása.
A Phare programmal kapcsolatban talán januárban aláírásra kerül a szerzıdés, februárban lehet kiírni a tendert,
minimum feltétel a 25%-os önerı.
Dezsı Zoltán alpolgármester hozzászólásában elmondta, hogy a bizottsági üléseken nem tudott részt venni, de
az anyag átolvasása után jelezte az Ügyrendi és Jogi bizottság elnöke felé azon véleményét, miszerint nem tartja
helyesnek a Duplex Kft-t megbízni a közbeszerzés lebonyolításával. Egy ilyen nagyságú beruházás esetén
legalább 3-4 céget fel kellett volna kérni, hogy tegyenek árajánlatot. Az elıkészítés folyamán ilyen felkéréssel
nem találkozott. Véleménye szerint nem kellene az ellenırzési árajánlatot elfogadni a képviselı-testületnek,
mivel eltér 8-9%-ban a megszokott áraktól.
Dr. Dávid Imre polgármester tájékoztatásában elmondta, hogy a mőszaki ellenırzési feladatokat nem a Duplex
Kft. látja el, csak a közbeszerzési eljárás lebonyolítására lesz felkérve.
Az intézményvezetı által ismertetett számszaki adatokat szóbeli tájékoztatás alapján nem fogadhatja el a
képviselı-testület. A képviselı-testület soron következı ülésére írásban kell ezt elıterjeszteni. A szerzıdéskötés
mikor lesz?
Vass Ignác a Liget-fürdı intézményvezetıje válaszában elmondta, hogy a szerzıdés már a Gazdasági
minisztériumban van, csak azért nem írták alá, mert a 0.7% miatt változott az összeg. A 2002. Évre jutó saját erı
így, ebben a megosztásban kevesebb lenne. A teljes önerı végösszege nem változik, csak az éves megbontás.
Dr. Dávid Imre polgármester hozzászólásában elmondta, hogy a képviselı-testület részére kell készíteni egy
írásos tájékoztatót a képviselı-testület következı ülésére, vagy a közmeghallgatásra. Határozati javaslatban
szerepel a közbeszerzési eljárás lebonyolításával a Duplex Kft-t, a tendertervek elkészítésével a STRUKTÚRABAU Kft-t bízza meg, a Közbeszerzési munkacsoport tagjaira tett javaslatot elfogadja és utasítja a fürdı
vezetıjét az egyes eljárások lezárása után beszámolni köteles.
Császárné Gyuricza Éva képviselıasszony hozzászólásában elhangzott, hogy nincs a képviselıknek
összehasonlítási alap, mivel egyetlen egy ajánlat lett becsatolva az elıterjesztés mellé.
Mivel a beruházás költsége igen magas, javasolta, hogy a munkabizottság valamennyi tagja tegyen
vagyonnyilatkozatot.
Dr. Dávid Imre polgármester hangsúlyozta, a munkabizottsági tagok nem döntenek, csak javaslattételi joguk
van. Döntési joga az intézmény vezetıjének van.
Vass Ignác intézményvezetı hozzászólásában elmondta, hogy a többi nagy beruházásoknál sem nyilatkozott az
intézményvezetı. A város olyan vagyonnal gyarapodik, melyet nem visznek el a városból, nem kell visszafizetni
a pályázaton elnyert pénzösszegeket.
Jenei Bálint az Ügyrendi és Jogi bizottság elnöke aziránt érdeklıdött, hogy a határidıkkel nem e lesz probléma?
Vass Ignác intézményvezetı válaszában elmondta, hogy a szerzıdést 30 napon belül kellett beküldeni november 16-án. A visszajelzések alapján minden rendben van a szerzıdéssel, csak a két évre megbontott
összeget kellene módosítani.
Dr. Dávid Imre polgármester további hozzászólás, észrevétel hiányában felkérte a képviselıket a határozati
javaslatban foglaltak elfogadására.
A Képviselı-testület 16 igen szavazattal, 2 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
284/2001. (XI. 29.) KT sz. határozata
1.

Gyomaendrıd város Képviselı-testülete megbízza a Liget-fürdı vezetıjét a fürdı bıvítésével kapcsolatos
beruházás lebonyolításával.
Egyidejőleg tudomásul veszi, hogy a Közbeszerzési eljárás lebonyolításával a Liget-fürdı vezetıje a
DUPLEX Kft-t, a Tendertervek készítésével a STRUKTÚRA-BAU Kft-t bízza meg.
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2.

A Képviselı-testület tudomásul veszi a Közbeszerzési Munkabizottság tagjaira tett javaslatot és elfogadja
-

Hangya Lajosné
Vass Ignác
Novodomszki Pál
Rau József
Dr. Csorba Csaba

munkabizottsági tagságát.
3.

A Képviselı-testület utasítja a Liget-fürdı vezetıjét, hogy a beruházással kapcsolatos egyes eljárások
lezárását követıen számoljon be, így különösen a Tendertervek elkészítésérıl, a közbeszerzési eljárás
megindításáról, és az eljárás befejezésérıl. Továbbá a kivitelezıi szerzıdés megkötésérıl, annak részét
képezı pénzügyi és megvalósítási ütemezésérıl, különösen a saját források biztosításáról.

Határidı: a Közbeszerzési eljárás megindítására, és a tendertervek elkészítésére azonnal,
a továbbiakban értelem szerint.
Felelıs: Vass Ignác Liget-fürdı vezetıje
A határozat meghozatala után a Polgármester az intézményvezetı szóbeli kérését a saját erı megbontására
vonatkozóan azzal a feltétellel javasolta el elfogadni, miszerint utasítsák az intézmény vezetıjét, hogy a
december 5-i közmeghallgatásra a konkrét összegekrıl adjon írásos tájékoztatást.

A Képviselı-testület a javaslatot 17 igen szavazattal és 1 tartózkodással támogatta és az alábbi határozatot hozta
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
285/2001. (XI. 29.) KT sz. határozata
Gyomaendrıd Város képviselı-testülete a 169/2001. (VII. 26.) KT sz. alatt kiadott határozatában
meghatározott saját erıt az alábbiak szerint módosítja:
2002. év saját erı: 154.680 E Ft
2003. év saját erı: 238.426 E Ft
Összes saját erı : 393.106E Ft
A Képviselı-testület utasítja a Liget Fürdı vezetıjét, hogy a 2001. December 5-i közmeghallgatásra
írásban tájékoztassa a képviselı-testületet a módosítás okáról.
Határidı:
értelem szerint
Felelıs: Vass Ignác intézményvezetı
Knapcsek Béla és Kovács Attila képviselık visszatértek a terembe, a jelenlévı képviselık száma 20 fı.
19. Napirendi pont
A Fı út 5. Szám alatti volt „Kisegítı iskola” meghirdetése
Dr. Dávid Imre polgármester tájékoztatásában elmondta, hogy az eladási összeget a pályázati kiírásban 1 M Fttal megemelték, tehát most bruttó 5 M Ft. A lebontást csak akkor engedélyezik, ha már meg van a tulajdonos.
A pénzügyi és gazdasági bizottság, valamint a városfenntartó és környezetvédelmi bizottság tárgyalta az
elıterjesztést és elfogadásra javasolja a képviselı-testületnek.
Észrevétel hozzászólás nem volt, így felkérte a képviselıket a határozati javaslatban foglaltak elfogadására.
A Képviselı-testület egyhangú, 20 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
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Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
286/2001. (XI. 29.) 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 2002. Január 3.-án 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 2002. januári 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:
1. 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.
Határidı: 2002. január 31.
Felelıs: Dr. Dávid Imre polgármester
20. Napirendi pont
Tájékoztató az Ipari Park beruházásáról
Dr. Dávid Imre polgármester javasolta az elıterjesztés napirendi pontról való levételét, tekintettel arra, hogy
Fábián Lajos a Gyomaszolg Ipari Park Kft. ügyvezetıje nincs jelen a testületi ülésen.
Tájékoztatásként kívánta még elmondani, hogy a gyomaendrıdi Ipari Park szerepel a Gazdasági minisztérium
által kiemelten támogatott 36 Ipari Park között.
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A képviselı-testület a javaslatot egyhangú 20 igen szavazattal támogatta és az alábbi határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
287/2001. (XI. 29.) KT sz. határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete a „ Tájékoztató az Ipari Park beruházásról” tárgyú
elıterjesztést leveszi az ülés napirendjérıl.
Határidı: azonnal
21. Napirendi pont
A Gyomaendrıdi Híradó felelıs szerkesztıjének beszámolója
Dr. Dávid Imre polgármester felkérte Hangya Lajosnét a humánpolitikai bizottság elnökét, hogy ismertesse a
napirendi pontot.
Hangya Lajosné bizottsági elnök hozzászólásában elmondta, a bizottság a beszámolt megtárgyalta és
elfogadásra javasolja a képviselı-testületnek.
Dr. Dávid Imre polgármester további hozzászólás, észrevétel hiányában felkérte a képviselıket a döntés
meghozatalára.
A Képviselı-testület egyhangú, 20 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
288/2001. (XI. 29.) KT sz. határozata
Gyomaendrıd Város Önkormányzat Képviselı-testülete elfogadja Bíró Károly a Gyomaendrıdi Híradó
felelıs szerkesztıjének 2001. évi beszámolóját és hozzájárul az újság 2001. december 1.-tıl történı 97,Ft-os eladási árának bevezetéséhez.
A Képviselı-testület a megbízott kérelmére, 2002. évre a jelenlegi évi bruttó 400 ezer Ft-os támogatást
a KSH által megállapított és közzétett infláció mértékével megemeli, amely bruttó 432 ezer Ft
támogatást eredményez.
Határidı: 2001. December 1.
Felelıs: Bíró Károly felelıs szerkesztı
22. Napirendi pont
Beszámoló az adóosztály elmúlt 4 évi tevékenységérıl
Dr. Dávid Imre polgármester tájékoztatásában elmondta, hogy a napirendi pontot tárgyalta a pénzügyi és
gazdasági bizottság valamint az ügyrendi és jogi bizottság és elfogadásra javasolja a képviselı-testületnek.
Havelda Jánosné az adóosztály vezetıje tájékoztatásul elmondta, hogy jelenleg 125 inkasszót adtak ki, ennek
jelentıs része iparőzési adó.
Dr. Dávid Imre polgármester hozzászólásában elmondta, hogy jelentıs mértékben az adófizetési morál nem
változott, nem emelkedett.
További hozzászólás, észrevétel hiányában felkérte a képviselıket a beszámolóban foglaltak tudomásul vételére.
A Képviselı-testület egyhangú, 20 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
289/2001. (XI. 29.) KT sz. határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete az adóosztály elmúlt 4 évi tevékenységérıl szóló
beszámolót tudomásul vette.
Határidı: azonnal
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23. Napirendi pont
Beszámoló a körzetközponti jegyzıi feladatokról
Dr. Dávid Imre polgármester felkérte Dr. Csorba Csaba jegyzıt, hogy tegye meg szóbeli kiegészítését a
napirendi pontot illetıen.
Dr. Csorba Csaba jegyzı tájékoztatásában elmondta, hogy az elıterjesztéseket tárgyalta az ügyrendi és jogi
bizottság és azt követıen egy vizsgálatot folytattak le a költségek vonatkozásában, hogy hogyan áll a kifejezetten
jegyzıi feladatokat ellátó kollegák bérkiadása a hivatal összes bérkiadásához képest. A hatósági ügyintézıi
összlétszám, tehát az államigazgatási feladatokat ellátó összlétszám 22 fı. A bruttó bérkiadásuk a hivatal összes
bérkiadásának a 45%-a. 55 fı az, aki érdemi köztisztviselıi állományban van, ebbıl egyéb önkormányzati
feladatokat ellátó dolgozó száma 33 fı. Ha megnézzük, hogy az állam milyen összegben támogatja az
államigazgatási feladatok ellátását, olyan számot kapunk, amelyben benne van az állami normatívából az
átengedett bevételekbıl származó összes bevétel, ez az összeg 55 M Ft. Államigazgatási feladatok összes
bérkiadása 45 M Ft-ban míg a hivatal összes dologi kiadása 17 M Ft-ban határozható meg. Költségek bontásánál
figyelembe lett véve, hogy a hatósági ügyintézés nagyobb papír felhasználással jár, kb. 10 M Ft. Jelenleg úgy
néz ki, hogy az államigazgatási hatósági feladatok költségeit fedezik az állami pénzek.
Dezsı Zoltán alpolgármester távozott az ülésrıl, a jelenlévı képviselık száma 19 fı.
Jenei Bálint az ügyrendi és jogi bizottság elnöke hozzászólásában elmondta, hogy a bizottság megtárgyalta a
napirendi pontot és elismerését fejezte ki a hivatali dolgozóknak, hogy egy emelkedı tendenciájú feladatot
megfelelıen el tudtak látni.
Dr. Dávid Imre polgármester hozzászólásában elmondta, hogy az okmányiroda gépjármő ügyintézési
részlegénél vannak gondok. Az eltelt egy év alatt nem sikerült megtalálni azt a munkatempót, amely alapján a
lakosság által felvetett problémák csökkennének. Összességében a hatósági feladatokat ellátó többi osztály
szépen, probléma nélkül látja el a feladatokat.
További hozzászólás, észrevétel hiányában felkérte a képviselıket a beszámoló elfogadására.
A Képviselı-testület egyhangú, 19 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
290/2001. (XI. 29.) KT sz. határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete a körzetközponti jegyzıi feladatokról szóló
beszámolót tudomásul vette.
Határidı: azonnal
24. Napirendi pont
Beszámoló a Katona József Városi Mővelıdési Központ 2001. Évi tevékenységérıl
Dr. Dávid Imre polgármester felkérte Hangya Lajosnét a humánpolitikai bizottság elnökét a napirendi pont
ismertetésére.
Hangya Lajosné a humánpolitikai bizottság elnöke tájékoztatásában elmondta, hogy a bizottság az intézmény
tartalmi tevékenységet színvonalasnak ítélte meg. A kulturális rendezvények száma az igényeknek megfelelı,
jónak tartja a bizottság, hogy a helyi alkotókat igyekszik közismertté tenni képzımővészeti kiállításokkal. A
közhasznú rendezvények is elismerésre méltóak, tehát elmondható, hogy a kultúrház szolgáltat és jó partnere
azoknak a cégeknek, akik a szolgáltatásokat igénybe veszik. A mővelıdési ház a civil életnek a szervezıje a hely
biztosítója és kiszolgálója. A rendezvények színvonalasan vannak szervezve, tehát a szolgáltatást jó
minıségőnek ítélte a bizottság.
Dr. Dávid Imre polgármester kiegészítésként még elmondta, az elmúlt években a város intézményei külsı
arculatukat tekintve és a lehetıségek szerint belsıleg is fejlesztésre kerültek.
Hozzászólás a képviselık részérıl nem volt az intézmény beszámolóját egyhangú, 19 igen szavazattal elfogadták
és az alábbi határozatot hozták.
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Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
291/2001. (XI. 29.) KT sz. határozata
Gyomaendrıd Város Önkormányzat Képviselı-testülete elfogadja Megyeriné Csapó Ildikó kulturális
vállalkozó beszámolóját a közmővelıdési megállapodás keretében mőködtetett Katona József Városi
Mővelıdési Központban 2001. évben végzett tevékenységérıl.
Határidı: azonnal
25. Napirendi pont
A Városi Családsegítı Központ beszámolója a 2000. Évi gyermekjóléti és családsegítı munkájáról
Dr. Dávid Imre polgármester felkérte Hangya Lajosnét a Humánpolitikai Bizottság elnökét, hogy ismertesse a
napirendi pontot.
Hangya Lajosné bizottsági elnök hozzászólásában elmondta, hogy a bizottság véleményezte a beszámolót és
jónak tartja az intézményben folyó munkát. Jónak tartják, hogy külön választották a családsegítést és a
gyermekjóléti szolgáltatást. Az észlelési jelzırendszer jobban mőködik az elızı évekhez képest, így a
veszélyeztetett gyermekeknél hamarabb megtalálják a jó megoldást. A pszichológus alkalmazása is jó, ha még
csak óraadóként, jó lenne még bıvíteni ezt a szolgáltatást. Esetkonferenciák vannak, több felé nyitottak.
Dr. Dávid Imre polgármester véleménye szerint a családsegítı központ ilyen jelentıs mértékő fejlıdéséhez az
önkormányzat is jelentısen hozzájárult. Javult a személyi és a tárgyi feltétele is a központban, mely jelentısen
befolyásolja a sikeres munkát.
További hozzászólás, észrevétel hiányában felkérte a képviselıket, hozzák meg döntésüket.
A Képviselı-testület egyhangú, 19 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
292/2001. (XI. 29.) KT sz. határozata
Gyomaendrıd Város Önkormányzat Képviselı-testülete elfogadja a Városi Családsegítı Központ 2000.
évi gyermekjóléti és családsegítı tevékenységérıl készített beszámolót
Határidı: azonnal
26. Napirendi pont
Beszámoló a Körös Kajak Sportegyesület 2001. Évi szakmai munkájáról
Dr. Dávid Imre polgármester felkérte Hangya Lajosnét a Humánpolitikai Bizottság elnökét, hogy ismertesse a
napirendi pontot.
Hangya Lajosné bizottsági elnök tájékoztatásként elmondta, hogy a beszámolót és az edzık munkáját a
bizottság elfogadta, viszont kifogásolható, hogy a gyerekek csak 14 éves korig tudják ezt a sportot csinálni,
holott igazán akkor fejlıdnek ki a gyerekek képességei.
Dr. Dávid Imre polgármester hozzászólásában elmondta, hogy a Scherk Ádám Szolnokon folytatja tovább az
edzéseket, Porubcsánszki Dóra pedig Szarvason. Véleménye szerint hosszú távon kellene gondolkodni, jelenleg
az egyesület megvásárolt egy területet, ahol egy tanmedencés csónakházat kívánnak felépíteni.
További vélemény, hozzászólás hiányában felkérte a képviselıket a beszámoló elfogadására.
A képviselı-testület egyhangú, 19 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
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Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
293/2001. (XI. 29.) KT sz. határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete a Körös Kajak Sportegyesület 2001. Évi szakmai
munkájáról szóló beszámolót tudomásul vette.
Határidı: azonnal

27. Napirendi pont
Tájékoztató a Bursa Hungarica Felsıoktatási Önkormányzati ösztöndíjrendszerrıl
Dr. Dávid Imre polgármester felkérte Hangya Lajosnét a Humánpolitikai Bizottság elnökét, hogy ismertesse a
napirendi pontot.
Hangya Lajosné bizottsági elnök hozzászólásában elmondta, hogy Békés megyében már 26 település
csatlakozott az ösztöndíjrendszerhez. Nagy segítséget jelentene hátrányos helyzető fiataloknak, akik
felsıoktatási intézményben kívánnak továbbtanulni. Az igényeket és az ezzel járó költségeket eddig még csak
hozzávetılegesen lehet tervezni. A hivatal adatai alapján eddig 10 – 15 fiatal érdeklıdött ebben az évben. A
2003. Évi költségvetésbe kell betervezni, az idei évben csak szándéknyilatkozatot kell benyújtani, melynek
megadását a bizottság javasolj a képviselı-testületnek.
Véháné Szedlák Ildikó képviselıasszony véleményében elmondta, hogy segíteni kellene a városnak az ilyen
hátrányos helyzető fiatalokat. Vannak olyan fiatalok akiknek ez a kis támogatás is sokat segítene. A jelen
felsıoktatási intézményekben a havi taníttatás költsége egy tanulónak 20.000 Ft-tól 70.000 Ft-ba kerül.
Dr. Valach Béla képviselı javaslatában elhangzott, hogy az állam által finanszírozott diákhitel is azért lett
bevezetve, hogy azok a fiatalok vegyék igénybe, akik rászorulnak. Véleménye szerint elsısorban azokat a
fiatalokat kellene a városnak támogatni, akik visszajönnek a városba az iskolai tanulmányok befejezésével.
Vass Ignác képviselı hozzászólásában elmondta, hogy a lehetıséget nem kellene elvenni az érdeklıdıktıl.
Dr. Dávid Imre polgármester további hozzászólás, észrevétel hiányában felkérte a képviselıket, hozzák meg
döntésüket.
A képviselı-testület 14 igen, 3 ellen szavazattal és 2 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
294/2001. (XI. 29.) KT sz. határozata
Gyomaendrıd Város Önkormányzat Képviselı-testülete a 2002. évben kiírásra kerülı Bursa Hungarica
Felsıoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázathoz csatlakozni kíván. A Képviselı-testület utasítja a
Polgármestert, hogy a 2002 évi pályázati kiírás megjelenésekor a szándéknyilatkozatot terjessze elı.
Határidı: 2002. Évi pályázati kiírás idıszaka
Felelıs: Dr. Dávid Imre polgármester
28. Napirendi pont
Jánovszky Györgyné logopédus vállalkozó kérelme
Dr. Dávid Imre polgármester tájékoztatásában elmondta, hogy a Humánpolitikai bizottság és a Pénzügyi és
Gazdasági bizottság tárgyalta a kérelmet. A humánpolitikai bizottság és a pénzügyi és gazdasági bizottság
javaslata, hogy a 2001. évi ellátási díjat 2002. április 1-tıl 10%-kal emelje meg a képviselı-testület.
Hozzászólás, észrevétel hiányában felkérte a képviselıket hozzák meg döntésüket.
A képviselı-testület egyhangú, 19 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
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Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
295/2001. (XI. 29.) KT sz. határozata

Gyomaendrıd Város Önkormányzat Képviselı-testülete Jánovszky Györgyné vállalkozó pedagógus
szolgáltatási díjának meghatározását 2002. évben is a 107/1999. (VI. 29.) KT. számú határozattal
elfogadott megállapodás alapján kívánja finanszírozni, azaz 2002. április 1.-tıl a logopédiai szolgáltatás
díját 10 %-al emeli.
Határidı: 2002. Április 1.
Felelıs: Dr. Dávid Imre polgármester
29. Napirendi pont
Gálik Tibor kérelme önkormányzati tulajdonú földrészlet megvásárlására
Dr. Dávid Imre polgármester tájékoztatásában elmondta, hogy az ingatlan természetben a Nagylapos irányába
vezetı 46-os út mellett található. A földrészletre korábbi idıszakban már volt vevı, de az adás-vétel a vásárló
visszalépése miatt nem jött létre.
A képviselı-testület az ingatlan értékesítését egyhangú, 19 igen szavazattal támogatta és az alábbi határozatot
hozta
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
296/2001. (XI. 29.) KT sz. határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı – testülete az önkormányzat tulajdonát képezı 02380/2 hrsz-ú 5755 m2
nagyságú, erdı mővelési ágú, 4,03 AK értékő ingatlant a vevı által ismert és megtekintett állapotban
80.000,- Ft összegben bérleti joggal terhelten értékesíti Gálik Tibor Gyomaendrıd, Katona J. u. 2/1.
szám alatti lakosnak.
Gyomaendrıd Város Képviselı – testülete utasítja a jegyzıt a Gyomaendrıdi Önkormányzat
vagyonáról és vagyontárgyak feletti rendelkezési jog szabályairól szóló 24/1995.(X.24.) számú rendelet
módosításának elıkészítésére, valamint a soron következı képviselı - testületi ülésre való
beterjesztésre.
Gyomaendrıd Város Képviselı – testülete a kiértesítéstıl számított 8 napig tarja szerzıdéskötési
ajánlatát.
Határidı: 2001. december 31
Felelıs: Dr. Dávid Imre polgármester, Dr. Csorba Csaba jegyzı

30. Napirendi pont
Közmeghallgatás meghirdetése
Dr. Dávid Imre polgármester tájékoztatásában elmondta, hogy a tervek szerint az idei évben a közmeghallgatás
december 5-én szerdai napon 17 órától az endrıdi település részen, a polgármesteri hivatal kirendeltségének
nagytermében kerülne megtartásra, míg a gyomai részen december 6-án a polgármesteri hivatal nagytermében
szintén 17 órai kezdettel.
A közmeghallgatás napirendjét az elıterjesztésben leírtak szerint javasolnák meghatározni.
Császárné Gyuricza Éva képviselıasszony kérte, hogy a közmeghallgatás meghirdetésére nagyobb hangsúlyt
fektessen a hivatal, mint a tavalyi évben.
Egyéb hozzászólás nem volt a polgármester kérte a képviselı-testületet, amennyiben az idıponttal és a javasolt
napirenddel egyetértenek, úgy hozzák meg döntésüket.
A képviselı-testület egyhangú, 19 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta.
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Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
297/2001. (XI. 29.) KT sz. határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete 2001. December 5-én 17 órai kezdettel a Kirendeltség Nagytermébe,
2001. December 6-án 17 órai kezdettel a Városháza Nagytermébe közmeghallgatást hirdet.
A közmeghallgatás napirendje:
1.
Általános Rendezési Terv módosításának ismertetése
2.
Beszámoló az önkormányzat 2001. Évi vagyoni helyzetérıl
gázközmő vagyon sorsa
3.
Tájékoztató a helyi adókból származó bevételek felhasználásáról
4.
Az önkormányzat 2002. Évi költségvetési koncepciójának ismertetése
5.
Tájékoztató a város beruházásairól
- Szennyvíz beruházás
- Ipari Park
- 24 db költségelvő szociális bérlakás építése
- Városi Gondozási Központ – szociális gondoskodás
- Liget-fürdı fejlesztése
- Térségi szilárd kommunális hulladéklerakó és kezelımő építése
6.
Kérdések, interpellációk
Határidı: értelem szerint
Felelıs: Dr. Dávid Imre polgármester

További írásos napirendi pont nem volt a polgármester megkérdezte a képviselı-testület tagjait, majd a
jelenlévıket van e bejelenteni valójuk, kérdésük, interpellációjuk.
Hozzászólás a nem hangzott el, így a polgármester tájékoztatta a jelenlévıket, hogy az Ötv. 12. § /4/ bekezdés a.
pontja alapján a Lakásfenntartási támogatás elutasító határozatok ellen benyújtott fellebbezések tárgyú
elıterjesztés megvitatására zárt ülés keretében kerül sor.
Megköszönte a részvételt és a nyilvános ülést bezárta.

K. m. f.

Dr. Dávid Imre
Polgármester

Dr. Csorba Csaba
jegyzı

Bátori Gyula
hitelesítı

Véháné Szedlák Ildikó
hitelesítı
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