Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
Gyomaendrıd
1/2002.
JEGYZİKÖNYV
Készült Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete 2002. Január 31-i ülésérıl a Polgármesteri Hivatal
Nagytermében.
Jelen vannak:

Dr. Dávid Imre
alpolgármesterek,

polgármester,

Dezsı

Zoltán,

Gellai

Imre

Babos László, Bátori Gyula, Czibulka György, Császárné Gyuricza
Éva, ifj. Dógi János, Garai János, Hangya Lajosné, Jakus Imre, Jenei
Bálint, Knapcsek Béla, 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, Tóth Lajosné, Uhrin Zoltánné,
Ferencziné Füzesi Gabriella osztályvezetık, Kóris Györgyné, Szujó
Zsolt ügyintézık,
Tárgyalási joggal Bencze Lajosné okleveles könyvvizsgáló,
Önkormányzati intézmények vezetıi, a helyi és a megyei sajtó
képviselıi,
Jakucs Mária és Szabóné Galambos Éva jegyzıkönyvvezetık,
Dr. Dávid Imre polgármester köszöntötte a Képviselı-testület megjelent tagjait, a Jegyzı, Aljegyzı
urat, az intézmények jelenlévı vezetıit, a helyi és a megyei sajtó képviselıit, a hivatal osztályvezetıit
és minden kedves érdeklıdıt.
Megállapította, hogy az ülés határozatképes a 20 fıs tagságból jelen volt 18 fı képviselı. Hack Mária
és a Kovács Attila képviselık elızetes jelezték, hogy késıbb érkeznek.
Jegyzıkönyv hitelesítıknek kijelölte Babos László és ifj. Dógi János képviselıknek.
Ezt követıen röviden szólt az elmúlt ülés óta eltelt idıszak fontosabb eseményekrıl.
A liget-fürdı fejlesztésével kapcsolatos közbeszerzési egyeztetés három fordulót követıen
befejezettnek tekinthetı, a szempontok elfogadásra kerültek, így a közbeszerzési eljárás kiírásának
nincs akadálya. A tendertervek elkészítésének határideje 2002. Április 15. Remélhetıleg május végére
a Phare 2001 pályázati lehetıség is rendelkezésre fog állni, így a beruházás elindítható, és az ıszi
szezon kezdetére befejezhetı.
A beruházás ünnepélyes alapkı letételére Matolcsy György államtitkár urat hívták meg 2002.március
14. Napjára.
Hivatalos válasz a meghívásra még nem érkezett.
Az elképzelések szerint - a szokásoktól eltérıen, - így erre a napra terveznék a március 15.-i ünnepség
megtartását is a gyomai településrészen, ez ügyben a helyi pártszervezeteket fel fogják keresni
egyeztetés céljából.
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A térség szúnyoggyérítési költségeinek - mely éves szinten 66 millió Ft - 50 %-át sikerült elnyernünk
a Gazdasági Minisztériumhoz benyújtott pályázaton. A kivitelezéshez közbeszerzési pályázatot kell
kiírni és együttmőködést kell kötni a hét település önkormányzatának, Gyomaendrıd koordinálásával.
A Vízi Közmő Társulat ülésezett abból az alkalomból, hogy a cégbíróság nem fogadta el a II-II-IV.
ütem elnevezést, így a társulat a Hármas-Körös Vízi Közmő Társulat elnevezés mellett döntött.
A Hármas-Körös Területfejlesztési Társulás ülésén szó volt az idei évi belsı ellenırzés
programtervezetérıl, a békéscsabai reptér fejlesztéséhez való hozzájárulásról, és egy
közmunkapályázat benyújtásának lehetıségérıl. E két utóbbi téma a képviselı-testület mai ülésének
napirendjei között is szerepel,
Tájékoztatta a jelenlévıket arról, hogy járdajavítási akciót szerveznének az idei évben, ami azt jelenti,
hogy lényegesen több járdát szeretnének felújítani, mint az elızı évben. A felhívás a helyi sajtóban
meg fog jelenni, az igényeket a Gyomaszolg Ipari Park Kft-hez lehet leadni. A lehetıségek mérten
igyekezni fognak az igényeket minél nagyobb számban teljesíteni.
Borsodnádas település Polgármestere, Jegyzıje és néhány vezetı beosztású tisztviselıje volt vendége
városunknak. Megtekintették városunk nevezetességeit, és egyezséget kötöttek arra, hogy két darab
fenyıfát ajándékoznak a városunknak- az endrıdi és a gyomai településrész fıterére - , amelyek, ha
megmaradnak, úgy a város karácsonyfájaként szolgálnának majd.
Január 25-én a városháza nagytermében a Területfejlesztési Tanács részérıl Domokos László
országgyőlési képviselı, a megyegyőlés elnöke tartott tájékoztatót a vállalkozók részére a tanácshoz
benyújtható idei pályázati lehetıségekrıl.
A holnapi nap folyamán a Katona József Mővelıdési Házban az FVM helyettes államtitkára tart
tájékoztatást a vidékfejlesztési, mezıgazdasági, családi vállalkozások támogatási lehetıségeirıl.
A Vízmővek Vállalat és a Megyei Önkormányzat között zajló bírósági pernek meg volt az elsı
fordulója. Mint ismeretes a megyei önkormányzat a vállalat mőködési formájával, gazdálkodásával
szemben emelt kifogást. Ez önmagában igaz is, hiszen a vállalat nem alakult át, a cégbíróság az Rt. vel
kapcsolatos bejegyzési kérelmet elutasította, így maradtak a régi mőködési formában.
A bírósági tárgyalás sem vezetett eredményre, mivel ugyan az a bíró tárgyalta, aki a cégbejegyzés
iránti kérelmet elutasította.
Sajnálatos módon a szennyvízberuházás IV. ütemének támogatására benyújtott KAC pályázat
elutasításra került. Lehetıség van ismételt pályázat benyújtására, az erre vonatkozó elıterjesztés
pótlólag került a mai ülésre.
Mint ahogy az egész országban településünkön is elindult a választási kampány. A közelmúltban Dr.
Olasz Imre a MIÉP színeiben induló országgyőlési képviselı jelölt programját ismerhették meg az
érdeklıdık.
Személy szerint azt az álláspontot képviseli, hogy amennyiben meghívják egy-egy ilyen kampány
győlésre, elmegy mindaddig, amíg azok kulturáltan zajlanak.
Befejezésként megemlítette az öregszılıi Gyermekekért alapítvány elnökétıl érkezett köszönı levelet
az alapítvány részére juttatott támogatásért, valamint a felkérésüket a személyi jövedelem 1 %-ának
alapítvány részére történı utalásra.
Végül felolvasta Stipsicz –Bethlen Károly úrtól a TV2 mősorigazgatójától kapott levelet.

„ Igen Tisztelt Polgármester Úr!
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Idırıl idıre, utóbbi idıben szerencsére egyre gyakrabban megyek végig Gyoma és Endrıd fıutcáin.
Minden alkalommal a rekonstrukció, a gyarapodás és szépülés újabb jeleit látom, amelyeket szorgos
kezek munkáját dicsérik. Annak tudatában, hogy még rengetek a tennivaló, engedje meg Polgármester
Úr, hogy Önnek és Testületének áldozatos, jobbító szándékú munkájukért szerény eszközeimmel
ugyan, de mély elismerésemet fejezzem ki. „
A napirendi pontok ismertetése elıtt megkérdezte a Képviselı-testület tagjait, majd a jelenlévıket van
e bejelenteni valójuk.
Az ülés napirendjére az alábbi javaslatot tette.
Mint ahogy a meghívóban is szerepelt a 4. És 5. Napirendi pont elıterjesztését a testület pótlólag
megkapta. A 18. Napirendi ponthoz idıközben érkezett egy újabb kérelem, mely szintén kiosztásra
került. 23. napirendi pontként javasolta felvenni a „BMTT és a SZCSM által közösen meghirdetett
közmunka programra pályázat benyújtása Gyomaendrıd, Kondoros, Kardos, Kétsoprony települések
együttmőködésével tárgyú elıterjesztést, míg 24. Napirendi pontként Gyomaendrıd város
szennyvízcsatorna hálózat „19-20-21” öblözet és IV. ütem fejlesztésére Vízügyi Célelıirányzat,
valamint Környezetvédelmi Alap Célfeladatok pályázat benyújtása tárgyú elıterjesztést.
Felkérte a képviselı-testület tagjait, amennyiben egyetértenek a napirendi pontok fentiekben javasolt
sorrendjével, úgy azt fogadják el.
A képviselı-testület egyhangú 18 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
1/2002.(I.31.)KT. Sz. határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete az ülés napirendjét az alábbiak szerint
határozta meg:
1. Gyomaendrıd Város Önkormányzata 2002. Évi költségvetése
2. Gyomendrıd Város Önkormányzata 2001. Évi költségvetésérıl szóló rendelet
módosítása
3. A települési folyékony hulladékszállításával kapcsolatos rendelet módosítása
4. Városi Gondozási Központ pályázata a Szociális és Családügyi Minisztériumhoz
konyhai berendezések, eszközök beszerzésére
5. Pályázat benyújtása az endrıdi Közösségi Ház felújítására
6. Tájékoztató a 2001. Évi normatív állami támogatás tényleges alakulásáról
7. Támogatást szolgáló alapok pályázati kiírása
8. A térségi hulladéklerakó építésére létrejött Beruházási Munkacsoport
megállapodásának módosítása
9. Gyomaendrıd Város Közoktatási Feladatellátási, Intézményhálózat mőködtetési
és Fejlesztési Terv 2000-2005 címő dokumentum módosítása
10. Közoktatási megállapodás keretében mőködı óvodák vezetıinek beszámolója
11. Beszámoló a Bölcsıde 2001. Évi mőködésérıl
12. A Sporttrió Kft. beszámolója a Sportcsarnok mőködésérıl
13. Óvodák és általános iskolák beíratás idıpontja
14. A Tájház és Helytörténeti győjtemény belépıdíjának emelése
15. Gyomaendrıd, Dózsa Gy. u. 1. És Fı u. 210. Sz. alatti gyógyszertárak bérlete
16. Gyomandrıd, Kossuth u. 32. Sz. alatt lévı társasház hasznosítása
17. A békéscsabai repülıtér fejlesztése
18. Tóth Bálint lakásvásárlási kérelme
19. Gyomaendrıd, Apponyi u. 24/C. sz. alatti szolgálati bérlakás bérleti
jogviszonyának meghosszabbítása
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20.
21.
22.
23.

Tóth István területvásárlásra vonatkozó kérelme
Baráth Elek területvásárlásra vonatkozó kérelme
Erdei Lajosné Gye, Táncsics u. 23. Sz. alatti lakos kérelme
BMTT és a SZCSM által közösen meghirdetett közmunka programra pályázat
benyújtása Gyomaendrıd, Kondoros, Kardos, Kétsoprony települések
együttmőködésével
24. Gyomaendrıd város szennyvízcsatorna hálózat „19-20-21” öblözet és IV. ütem
fejlesztésére Vízügyi Célelıirányzat, valamint Környezetvédelmi Alap
Célfeladatok pályázat benyújtása
25. Bejelentések
Határidı: azonnal

Az elsı napirend megtárgyalása elıtt a lejárt határidejő határozatok végrehajtására tett írásos jelentés
megvitatására kérte fel a képviselıket. Kérte, amennyiben észrevételük kiegészíteni valójuk van a
leírtakhoz, úgy azt tegyék meg.
Hozzászólás, vélemény a képviselık részérıl nem volt, a jelentést egyhangú 18 igen szavazattal
elfogadták és az alábbi határozatot hozták.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
2/2002.(I.31.)KT. Sz. határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete a
73/1998.(III.19.), 172/2001.(VII.26.),
173/2001.(VII.26.), 182/2001.(VII.26.), 195/2001.(IX.27.), 198/2001.(IX.27.),
209/2001.(IX.27.),
249/2001.(X.25.),
277/2001.(XI.29.),
280/2001.(XI.29.),
281/2001.(XI.29.), 288/2001.(XI.29.), 296/2001.(XI.29.), 317/2001.(XII.20.),
336/2000.(XII.21.) KT. sz. határozatokról készült jelentést elfogadta.
Határidı: azonnal
1. napirendi pont
Gyomaendrıd Város Önkormányzatának 2002. Évi költségvetése
Dr. Dávid Imre polgármester köszöntötte Bence Lajosné okleveles könyvvizsgálót, aki tárgyalási
joggal vett részt a képviselı-testület ülésén. Megkérdezte van e szóbeli kiegészíteni valója a
beterjesztett költségvetéshez. A könyvvizsgálói írásos jelentés az anyag mellékleteként szerepel.
A költségvetés tervezetet nagyfokú egyeztetés elızte meg, valamennyi bizottság megtárgyalta és
különösebb vita nélkül elfogadásra javasolták a Képviselı-testületnek. Ugyanakkor az Érdekegyeztetı
Tanács is elfogadta.
Felkérte Babos László urat a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnökét tegyen szóbeli kiegészítést a
napirendi ponthoz.
Babos László bizottsági elnök elmondta, a bizottság a költségvetés tervezetét megtárgyalta és
elfogadta.
Személy szerint magával a költségvetéssel nincs problémája, csupán annak hangulatával van gondja,
bizonyos fokú bizonytalanságot érez benne. A korábbi költségvetésekben megjelent magabiztosságot
hiányolja belıle, félı, hogy a beruházásokhoz szükséges önrészek majd nem lesznek biztosítottak,
aminek következtében esetleg maradnak el tervezett fejlesztések, felújítások.

4

Félı továbbá, hogy a költségvetésbıl biztosítani tudják e az intézmények, a hivatal zavartalan
mőködését. Nyilván ezek a félelmek abból erednek, hogy a kormányzat leadja a feladatokat az
önkormányzatoknak, viszont a szükséges pénzösszeget nem biztosítja hozzá.
Mindezek ellenére elfogadásra javasolja a Képviselı-testületnek.
/Kovács Attila képviselı megérkezett, a jelenlévı képviselık száma 19 fı. /
Dr. Dávid Imre polgármester hangsúlyozta a költségvetés tervezetét valamennyi intézménnyel
egyeztették, akik azt elfogadták, tudomásul vették.
Kétségtelen, hogy egy ilyen összegő – 3 728 849 e Ft – összegő költségvetéshez nem könnyő a forrást
megtalálni. A költségvetés az alapvetı mőködéshez biztosítja a szükséges pénzösszeget. A jogszabály
által elıírt bérnövekményeket, juttatásokat biztosítja. A pályázatokhoz a szükséges saját erı
rendelkezésre áll.
Tény, hogy az elmúlt években a mőködés összege a fejlesztésekhez, felújításokhoz viszonyítva
nagyobb volt, mint a jelenlegi. A mőködési költség 44,29 %, a felújítás 0,9, míg a fejlesztés 51,78 %,
a tartalék pedig 3,03 %. A 2002. Évi költségvetés hiánya 52.054 e Ft, amely a költségvetés
bevételének 1,49 %-a, míg a fejlesztésnek a 2,9 %-a. Nagyságrendjét tekintve a hiány nem olyan
mértékő, hogy az ne lenne kezelhetı.
A költségvetésben a gázközmő vagyon privatizációja után kapott államkötvények nem kerültek
beállításra, így a költségvetésben minden oldalról biztosítani tudják a szükséges fedezetet.
Mint eddig is minden évben, most is maradnak el beruházások, így a hiányt tudják majd kezelni.
Bíznak abban, hogy további bevételekre is szert tudnak tenni, pályázatok és egyéb forrásokból.
Összességében a felvetett aggályokat el tudja fogadni, de megítélése szerint következetes, pénzügyileg
fegyelmezett végrehajtás után ez a költségvetés betartható. Realitása van , a betervezett fejlesztések a
lehetıségekhez mérten megvalósíthatóak, a mőködéseknél alapvetı gondok nem várhatók.
Legnagyobb problémát az általános iskolák és a középfokú oktatási intézmények további pénzigénye
jelenti. Az elmúlt évi megszokott %-al szemben most több mint 30 millió Ft-al kértek több támogatást,
ami némiképpen lecsökkentette a tartalékokat.
A köztisztviselık illetménynövekedésébıl eredı többlet költség a központi költségvetésbıl biztosított,
viszont a pedagógusok bérnövekedésének többlet költéségét a városnak saját költségvetésébıl kell
kigazdálkodni.
Remélhetıleg az elızı években betervezett fejlesztéseket folytatni tudják, be tudják fejezni. Ebben az
évben még biztos, hogy fejlesztés irányzatú a város költségvetése, hiszen a kiadások több mint 50 %-a
fejlesztésekre hárul. Ahhoz azonban, hogy a város hosszantartóan fejlıdni és elıre tudjon lépni az
alapvetı- fıleg infrastrukturális – beruházásokat el kell végezni.
Megkérdezte a képviselı-testület tagjait, majd a jelenlévıket van e kérdésük, észrevételük.
Mivel további hozzászólás nem hangzott el, a költségvetés elfogadására kérte fel a képviselıket. A
szavazás elıtt felhívta a figyelmet arra, hogy a rendelet megalkotásához minısített többségő
szavazatra van szükség.
A képviselı-testület egyhangú 19 igen szavazattal megalkotta
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
1/2002.(….)KT. sz. rendeletét
Gyomaendrıd Város Önkormányzatának
2002. évi költségvetésérıl

2. napirendi pont
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Az önkormányzat 2001. Évi költségvetésérıl szóló rendelet módosítása
Dr. Dávid Imre polgármester megkérdezte Tóth Lajosné pénzügyi osztályvezetıt az elıterjesztés
készítıjét van e szóbeli kiegészíteni valója.
Tóth Lajosné osztályvezetı tájékoztatta a testület tagjait, hogy a bizottsági ülésre kiadott anyaghoz
képest a tervezet 3. § és 4. § -ában változás következett be. A 3. § -ban a felújítások elıirányzata 109 e
Ft-tal nıtt, míg a 4. §-ban a fejlesztési és egyéb kiadások ugyan ennyi összeggel csökkentek. Ez a
változás azonban a mérleg fı összegét nem érintette.
A polgármester megköszönte a szóbeli kiegészítést, majd felkérte a képviselıket amennyiben
egyetértenek a rendelet módosításával, úgy hozzák meg döntésüket.
A szavazás elıtt felhívta a figyelmet arra, hogy a rendelet megalkotásához minısített többségő
szavazatra van szükség.
A képviselı-testület egyhangú 19 igen szavazattal megalkotta
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
2/2002.(….)KT. sz. rendeletét
Gyomaendrıd Város Önkormányzata 2001. Évi költségvetésérıl
szóló 4/2001.(II. 27.)KT. sz. rendelet módosításáról
3. napirendi pont
A települési folyékony hulladék szállításával kapcsolatos rendelet módosítása
Dr. Dávid Imre polgármester megkérdezte a véleményezı bizottságok elnökeit van e szóbeli
kiegészíteni valójuk.
Dr. Valach Béla a városfenntartó és Környezetvédelmi Bizottság elnöke elmondta, a képviselıtestület legutóbbi ülésén az elıterjesztést vissza adta azzal, hogy az elıterjesztık készítsenek egy
részletes tájékoztatást az emelés mértékérıl.
A szolgáltatást végzı által javasolt 100 Ft –os díjemelés az alábbi tételeket tartalmazza:
Vízmővek vállalat emelése 19 Ft, minimálbér változás 36 Ft, üzemanyag árváltozás 20 Ft, telephely
fenntartása, amortizáció 25 Ft.
A bizottság az emelés mértékével egyetértett, azt elfogadásra javasolja.
Babos László a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke aziránt érdeklıdött, hogy mi indokolta az
üzemanyag ár változás miatt a 20 Ft beépítését, akkor, amikor a gázolaj ára éppen hogy csökkent.
Hanyecz László a Hanyecz Kft. ügyvezetıje, mint a szolgáltatást végzı válaszában elmondta, a
gázolaj felhasználás mellett tetemes mennyiségő kenıolajat használ fel, a beépített 20 Ft-nak legalább
50 %-a a kenıolaj, aminek az ára az elmúlt évben 27 %-ot emelkedett. A 20 Ft egész évre vonatkozik,
évközben árváltozást eddig sem történt és most sem tervez.
Jenei Bálint az Ügyrendi és Jogi Bizottság elnöke lakossági észrevételt tolmácsolt, miszerint a
bejelentést követıen igen késın mennek ki, volt ahová egy hét után értek oda, pedig jelezték, hogy
kritikus a helyzet.
Miért ilyen hosszú az idı.
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Hanyecz László a kérdésre válaszolva elmondta, a szennyvízhálózat kiépítése igen megnehezíti a
munkájukat, a feldurt utcákon elakadnak, volt akit két hétig nem tudtak megközelíteni a kiásott
csatorna árok miatt. December, január hónapban a rendkívüli idıjárás is nehezítette a dolgukat, hiszen
a kemény fagyokban nagyon nehéz hidegvízzel dolgozni, a csövek lefagynak. Az idıjárás javulásával
mára már a bejelentést követıen még aznap, vagy másnap ki tudnak menni.
Dr. Dávid Imre polgármester elmondta, ezeknek a nehézségeknek egy részével nyilván számolni
lehetett, de volt, amit nem tudtak befolyásolni. Mindezek ellenére kérte, hogy a lehetıségekhez képest
igyekezzenek a bejelentéseknek eleget tenni és a szolgáltatást minél rövidebb idı alatt elvégezni.
A csatornahálózat építés miatt egy jó ideig még ilyen körülmények mellett kell dolgozniuk.
Babos László bizottsági elnök hangsúlyozta a bizottság egységesen 10 %-os áremelést javasolt.
Alapvetıen nem az üzemanyag árváltozással van a gondja a bizottságnak, hanem magával az
elıterjesztéssel. Azért került vissza a testület elé, mert olyan lett beleírva, ami nem belevaló, most
meg olyan módon lett beleírva, ahogy nem lett volna szabad. Ha már a testület elé tesznek egy
elıterjesztést, az olyan legyen, hogy tudjanak benne dönteni.
Tekintettel arra, hogy a bizottság úgy döntött elegendınek tartja a 10 %-os emelést, így azt kérte a
Képviselı-testülettıl, hogy ezt a mértéket szavazzák meg.
Dr. Dávid Imre polgármester elmondta, a másik két véleményezı bizottság a táblázat szerinti
mértékben javasolta a díjak emelését. A Pénzügyi és Gazdasági bizottság pedig egységesen 10 %-os
emelést javasolt, ami 1 %-al térne el az eredeti javaslattól.
Felkérte a képviselıket elsıként döntsenek a Pénzügyi és Gazdasági bizottság javaslatáról – az
egységes 10 %-os emelésrıl.
A képviselı-testület a bizottság javaslatát 9 igen szavazattal támogatta.
Tekintve, hogy a javaslat nem kapta meg a minısített többséget, a Polgármester az eredeti beterjesztés
szerinti javaslatot tette fel szavazásra.
A döntés elıtt felhívta a figyelmet arra, hogy a rendelet megalkotásához minısített többségő
szavazatra van szükség.
A képviselı-testület az eredeti javaslatot 9 igen szavazattal támogatta.
A szavazás eredményébıl a Polgármester megállapította, hogy az eredeti javaslat sem kapta meg a
minısített többséget, így a SZMSZ 18. § /8/ bekezdése alapján, - mely kimondja: „Ha ugyanahhoz az
elıterjesztéshez tartozó két - ellentétes tartalmú - döntési javaslat egyike sem kapja meg a többségi
igen szavazatot akkor a polgármester 30 perc szünetet rendel el bizottsági egyeztetések céljából. Az
egyeztetést követıen újra szavazásra bocsátja a határozati javaslatokat. A szavazatarányok
megismétlıdése esetén a javaslatot a következı testületi ülésen újra kell tárgyalni” - javasolta, hogy a
szüntet követıen a térjenek vissza a javaslatok újra szavazására.
4. napirendi pont
Városi Gondozási Központ pályázata konyhai eszközök beszerzésére
Dr. Dávid Imre polgármester megkérdezte a Gondozási Központ vezetıjét van e kiegészíteni valója a
napirendi ponthoz.
/ Hack Mária képviselı megérkezett, a jelenlévı képviselık száma 20 fı. /
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Gellai Józsefné intézményvezetı elmondta, a SZCSM által meghirdetett pályázati célnak megfelelıen
lehetıség lenne arra, hogy az elmúlt évben az İszikék Idısek Otthonában elkezdett
konyhafejlesztéshez kapcsolódóan a minıségbiztosítási rendszer követelményeinek való megfelelés
érdekében konyhai berendezések, felszerelések beszerzéséhez pályázati úton kiegészítı támogatást
igényeljenek.
Amennyiben a képviselı-testület támogatását adja a pályázat benyújtásához, úgy azt ezúton kívánta
megköszönni.
Dr. Dávid Imre polgármester megkérdezte a képviselıket van e kérdésük, észrevételük.
Hozzászólás az érintettek részérıl nem volt, a határozati javaslatot a beterjesztésnek megfelelıen 20
igen szavazattal támogatták és az alábbi határozatot hozták.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
3/2002.(I.31.)KT. Sz. határozata
1./
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete utólagosan jóváhagyja a Szociális és
Családügyi Minisztérium személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátórendszer
2002. Évi fejlesztéseire a Városi Gondozási Központ konyhai fızıberendezések,
eszközök beszerzése érdekében Gyomaendrıd Város Önkormányzata nevében
benyújtott pályázatot.
Önkormányzati saját erı:
Igényelt támogatás:
A fejlesztés teljes költsége:

2.000 E Ft
4.000 E Ft
6. 000 E Ft

2./
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete a pályázathoz szükséges saját erıt
Gyomaendrıd Város Önkormányzatának 2002. Évi költségvetésében biztosítja az
alábbiak szerint:
Szociális intézmény egyszeri beköltözési hozzájár. 10 %
Szociális intézmény egyszeri beköltözési hozzájár. 60 %
Egyéb pályázati alapból:
Saját erı összesen:

400 E Ft
1.093 E Ft
507 E Ft
2.000 E Ft

Határidı: azonnal
5. napirendi pont
Közösségi Ház tetıfelújítása és belsı korszerősítése
Dr. Dávid Imre polgármester elmondta, az elıterjesztésben leírtaknak megfelelıen pályázatot
nyújtanának be a Közösségi Ház tetıfelújítása és belsı korszerősítése érdekében a Nemzeti Kulturális
Örökség Minisztériumához. A pályázat benyújtásához saját erı nem szükséges, de ajánlott, így az
önkormányzat költségvetésében erre a célra elkülönített pénzösszeg beépítésre kerülne.
Elsı lépcsıben az épület tetıszerkezete kerül felújításra.
Kérte a képviselıket, amennyiben egyetértenek a pályázat ilyen formában történı benyújtásával, úgy
hozzák meg döntésüket.
A Képviselı-testület vita nélkül, egyhangú 20 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta.
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Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
4/2002.(I.31.)KT. Sz. határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete pályázatot nyújt be a Nemzeti Kulturális
Örökség Minisztériuma „ a Közmővelıdési hálózat újjáépítésére és újjászervezésére „
címő pályázati felhívásra az endrıdi Közösségi Ház tetıfelújítása és belsı
korszerősítése érdekében.
Saját erı:
Támogatási igény:
A beruházás összköltsége (100 %):

350.000 Ft
4.581.965 Ft
4.931.965 Ft

A Képviselı-testület felhatalmazza Dr. Dávid Imre polgármestert a pályázat
benyújtására és a szükséges intézkedés megtételére.
Határidı: 2002. Január 31.
Felelıs: Dr. Dávid Imre polgármester
6. napirendi pont
Tájékoztató a 2001. Évi normatív állami támogatás tényleges alakulásáról
Dr. Dávid Imre polgármester elmondta, az írásos elıterjesztés és a mellékelt táblázat részletesen
mutatja hogyan alakult az elmúlt évi normatív állami támogatás az egyes intézményeknél.
Kérte a képviselıket a határozati javaslat elfogadására.
A képviselı-testület vita nélkül, egyhangú 20 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
5/2002.(I.31.)KT. Sz. határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete a „ Tájékoztató a 2001. Évi normatív állami
támogatás tényleges alakulásáról” tárgyú elıterjesztést elfogadja.
A Képviselı-testület utasítja az intézményvezetıket, amennyiben visszafizetési
kötelezettségük keletkezett úgy a pénzmaradványukból az erre megfelelı összeget
helyezzék tartalékba.
Határidı: 2002. Június 30.
Felelıs: Dr. Csorba Csaba jegyzı
7. napirendi pont
Támogatást szolgáló alapok pályázati kiírása
Hangya Lajosné a Humánpolitikai Bizottság elnöke annyit kívánt elmondani, hogy a költségvetés
elfogadásával egy idıben kerülne sor a támogatási alapok pályázati kiírására. A határozati javaslat
„alaponként” részletezi a pályázati feltételeket, melyek nagyjából azonosak az elmúlt évivel. A
pályázatok benyújtási határideje március 1. déli 12 óra.
A sportalap vonatkozásában megfogalmazódott, hogy amennyiben a bírósági bejegyzéssel rendelkezı
sportszervezetek a benyújtott pályázatok után konszenzusra tudnak jutni egymás között, úgy a pénz
elosztása az ı elképzelések szerint fog történni. Ellenkezı esetben a Humánpolitikai Bizottság fogja a
pénzeszközt elosztani.
Kérte a képviselıket, hogy a pályázati kiírásokat a határozati javaslatban foglaltak szerint fogadják el.
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A képviselık részérıl hozzászólás, vélemény nem volt, a javaslatot egyhangú 20 igen szavazattal
elfogadták és az alábbi határozatot hozták.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
6/2002.(I.31.)KT. Sz. határozata
1./
Gyomaendrıd Város Önkormányzatának Képviselı-testülete pályázatot hirdet a 2002. évi Ifjúsági
alap felhasználására.
A pályázat célja: az ifjúság szabadidejének kultúrált és hasznos eltöltése, a gyermekeknek,
tanulóifjúságnak szervezett táborok, programok támogatása.
A pályázat feltételei: pályázni csak kizárólag az erre a célra szolgáló pályázati adatlapon lehet, ha a
pályázat formai és tartalmi követelményeknek nem felel meg a pályázatból kizártnak tekintendı. A
pályázó csak egy önkormányzati kiírású pályázatra adhat be pályázatot.
Adatlap igényelhetı:
Polgármesteri Hivatal
Kóris Györgyné oktatási elıadónál
Gyomaendrıd, Szabadság tér 1. Telefon: 386.122 - 124-es mellék
A pályázattal kapcsolatos információ ugyanitt.
A pályázatok benyújtásának határideje: 2002. március 1. 12 óráig.
Elbírálási idıpontja: 2002. márciusi Humánpolitikai Bizottság ülése.
A pályázati elbírálás eredményérıl a pályázókat levélben értesítjük.
A pályázatokat a következı címre kérjük megküldeni:
POLGÁRMESTERI HIVATAL
"Ifjúsági alap pályázat"
GYOMAENDRİD, Szabadság tér 1. sz.
Határidı:
Felelıs:

Azonnal
Dr. Dávid Imre polgármester

2./
Gyomaendrıd Város Önkormányzatának Képviselı-testülete pályázatot hirdet a 2002. évi Sport alap
felhasználására.
A pályázat célja: a településünkön mőködı olyan sportszervezetek támogatása, akik jelentıs
eredményeket értek el a versenysportban, akik az utánpótlás nevelését is folyamatosan biztosítják. Új
sportágak beindításával is elısegítik a fiatalság egészségmegırzését, a rendszeres testedzést. Jelentıs
szerepet vállalnak a testkultúra, az egészséges életmód népszerősítésében.
A pályázók köre: Gyomaendrıd Városban mőködı, bírósági bejegyzéssel rendelkezı sportszervezetek
és sporttevékenységet folytató alapítványok.
A pályázat feltételei: pályázni kizárólag az erre a célra szolgáló pályázati adatlapon lehet, ha a
pályázat formai és tartalmi követelményeknek nem felel meg a pályázatból kizártnak tekintendı. Csak
bírósági bejegyzéssel rendelkezı sportszervezet pályázhat. Azok a sporttevékenységet folytató
szervezetek részesülhetnek támogatásban, akik az év folyamán, legalább egy alkalommal városi szintő
sportversenyen vagy bemutatón tevékenységükrıl számot adnak. A labdajátékokra szervezıdött
egyesületek és klubok amelyek bajnokságokon indulnak az elnyert támogatásnak 50 %-át abban az
esetben vehetik igénybe, ha az elsı félévi teljesítésük a bajnokságban legalább az elsı kétharmadban
szerepelnek. A kiesı sportszervezetek a II. félévre esı támogatási összegének 50 %-át az
önkormányzat visszavonja. A tárgyév szeptemberében az így fennmaradó összeget a feljutó csapatok
között, felosztja. Az önkormányzati támogatásban részesülı sportszervezetek sportolói a
bajnokságokon és versenyeken Gyomaendrıd Város címerével ellátott sportruházatban kötelesek részt
venni.
A pályázó csak egy önkormányzati kiírású pályázatra adhat be pályázatot.
Pályázatból kizártnak tekintendı az a sportszervezet, amelynek 90 napot meghaladó köztartozása van.
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A pályázati laphoz kérjük csatolni az APEH által kiadott igazolást a köztartozásokról.
Adatlap igényelhetı: Polgármesteri Hivatal
Kóris Györgyné oktatási elıadónál
Gyomaendrıd, Szabadság tér 1. Telefon: 386.122 - 124-es mellék
A pályázattal kapcsolatos információ ugyanitt.
A pályázatok benyújtásának határideje: 2002. március 1. 12 óráig.
Elbírálási idıpontja: 2002. márciusi Humánpolitikai Bizottság ülése.
A pályázati elbírálás eredményérıl a pályázókat levélben értesítjük.
A pályázatokat a következı címre kérjük megküldeni:
POLGÁRMESTERI HIVATAL
"Sport alap pályázat"
GYOMAENDRİD, Szabadság tér 1. sz.
Határidı:
Felelıs:

Azonnal
Dr. Dávid Imre polgármester

3./
Gyomaendrıd Város Önkormányzatának Képviselı-testülete pályázatot hirdet a 2002. évi “Civil
szervezetek támogatási alap” felhasználására.
A pályázat célja: Gyomaendrıd Város területén mőködı civil szervezetek, magánszemélyek
támogatása.
A pályázók köre: kiemelten közhasznú szervezetek, alapítványok, klubok, egyesületek,
magánszemélyek. (Kivétel sporttevékenységet folytató szervezetek vagy magánszemélyek.)
Tevékenységi kör szempontjából a pályázatok között elınyt élvez az a pályázó személy vagy
szervezet, aki tevékenységével jelentısen növeli a város hírnevét, hagyományokkal rendelkezik,
magas színvonalon végzi tevékenységét, karitatív jellegő, a lakosság aránylag nagy létszámának
biztosít tartalmas kulturált szabadidı eltöltést.
A pályázat feltételei: pályázni kizárólag az erre a célra szolgáló adatlapon lehet, ha a pályázat formai
és tartalmi követelményeknek nem felel meg a pályázatból kizártnak tekintendı.
A pályázó csak egy önkormányzati kiírású pályázatra adhat be pályázatot.
Pályázatból kizártnak tekintendı az a civil szervezet - 100 ezer Ft támogatási összeg felett - amelynek
90 napot meghaladó köztartozása van.
A pályázati laphoz kérjük csatolni az APEH által kiadott igazolást a köztartozásokról.
Az elnyert támogatási összeg folyósításának feltételei: kiemelten közhasznú szervezetek és
alapítványok az elnyert pályázati összeggel azonos nagyságú szponzori támogatást kell igazolniuk a
támogatás igénylésekor. (Szponzori támogatási szerzıdés másolata és pénzintézeti jóváírás másolata a
támogatás jóváírásáról.)
Adatlap igényelhetı: Polgármesteri Hivatal
Kóris Györgyné oktatási elıadónál
Gyomaendrıd, Szabadság tér 1. Telefon: 386.122 - 124-es mellék
A pályázattal kapcsolatos információ ugyanitt.
A pályázatok benyújtási határideje: 2002. március 1. 12 óráig.
Elbírálási idıpontja: 2002. márciusi Humánpolitikai Bizottság ülése.
A pályázati elbírálás eredményérıl a pályázókat levélben értesítjük.
A pályázatokat a következı címre kérjük megküldeni:
POLGÁRMESTERI HIVATAL
"Civil szervezetek támogatási alap"
GYOMAENDRİD, Szabadság tér 1. sz.
Határidı:
Felelıs:

Azonnal
Dr. Dávid Imre polgármester
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8. napirendi pont
A térségi Hulladéklerakó építésére létrejött Beruházási Munkacsoport megállapodásának
módosítása
Dr. Dávid Imre polgármester felkérte Dr. Csorba Csaba jegyzıt néhány szóban ismertesse a
módosítás lényegét.
Dr. Csorba Csaba jegyzı elmondta, a képviselı-testület egy korábbi jóváhagyásával a regionális
hulladéklerakó megvalósításában közremőködı önkormányzatok egy megállapodást kötöttek, melynek
keretében feltüntetésre került, hogy az együttmőködésben a felek milyen formában vesznek részt.
A képviselı-testület elıtt a korábbiakban már volt ez a megállapodás, amikor arról döntöttek, hogy
egyetértenek Körösladány és Köröstarcsa települések csatlakozásával a hulladéklerakó építésére
létrejött társuláshoz.
A mellékletként szereplı megállapodás tervezet ennek a döntésnek a keresztülvezetését tartalmazza,
ugyanis a települések csatlakozásával módosulnak a lakosság számához viszonyított saját erık.
Kérte a képviselıket, hogy a megállapodás tervezet szerinti módosítását fogadják el.
A képviselı-testület vita nélkül, egyhangú 20 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
7/2002.(I.31.)KT. Sz. határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete egyetért Köröstarcsa Község és Körösladány
Nagyközség csatlakozásával a településeken keletkezett kommunális szilárd hulladékok
szelektív összegyőjtésére, azok közös szállítására és kezelésére, valamint egy regionális
hulladéklerakó építésére létrejött társuláshoz.
A két település csatlakozása miatt a 2000. március 17-én kötött Megállapodás
módosítását a mellékelt tervezetben foglaltak szerint fogadja el.
Határidı: azonnal
9. napirendi pont
Gyomaendrıd Város Közoktatásának Feladatellátási, Intézményhálózat- mőködtetési és
Fejlesztési Terv 2000-2005 címő dokumentum módosítása
Dr. Dávid Imre polgármester elöljárójában annyit kívánt elmondani, hogy a véleményezı
Humánpolitikai Bizottság nem javasolta a határozati javaslat elfogadását a képviselı-testületnek.
Felkérte a bizottság elnökét röviden ismertesse a bizottság álláspontját.
Hangya Lajosné bizottsági elnök hangsúlyozta, a bizottság nem ért egyet az év pedagógusa cím
visszavonásával. Véleményük szerint a város pedagógus társadalmát sérti, hogy a 2000-ben
meghatározott év kiváló pedagógusa címmel járó pénzösszeg már a 2001. Évi költségvetésben sem
szerepelt, a bizottság véleményének kikérése nélkül átminısítették jutalmazási pénzalappá. Ezzel a
bizottság nem tud egyetérteni, bár túl sokat nem tudnak tenni, hiszen ez az idei évi költségvetésben
sem szerepel, így lényegében itt már csak adminisztratív ügyintézésrıl van szó.
A képviselı-testület döntsön belátása szerint.
Észrevétel, vélemény a képviselık részérıl nem volt a beterjesztett határozati javaslatot 13 igen
szavazattal, 3 ellen szavazattal, 4 tartózkodás mellett elfogadták és az alábbi határozatot hozták.
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Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
8/2002.(I.31.)KT. Sz. határozata
Gyomaendrıd Város Önkormányzat Képviselı-testülete a 173/2000. (VII. 27.) KT.
számú határozattal elfogadott - Gyomaendrıd Város Közoktatásának Feladatellátási,
Intézményhálózat-mőködtetési és Fejlesztési terv 2000-2005 – címő dokumentum 27.
oldal utolsó francia bekezdését töröli, valamint hatályon kívül helyezi a 156/1998. (V.
28.) KT. számú határozat 2./ pontját.
Határidı: azonnal
10. napirendi pont
Közoktatási megállapodás keretében mőködı óvodák vezetıinek beszámolója
Dr. Dávid Imre polgármester felkérte Hangya Lajosnét a Humánpolitikai Bizottság elnökét röviden
értékelje az óvodák beszámolóit.
Hangya Lajosné bizottsági elnök elmondta, a bizottság újabb három közoktatási megállapodás
keretében mőködı óvoda beszámolóját vitatta meg, melynek során leszögezte, hogy az óvodák
mőködtetésével és az ott végzett munkával maximálisan elégedett. Az óvodavezetık nagy
hivatástudatról tettek tanúbizonyságot. Az óvodák a helyzetükbıl adódóan más és más problémával
küszködnek. Egyaránt gondot jelent, hogy évrıl évre kevesebb a gyermeklétszám ezért a „harc” ebbıl
a szempontból megindul az óvodák között. A szülık inkább a frekventált helyen lévı intézményt
választják
A Kossuth úti óvodában a 114 férıhelyre 120 gyermek jár. Az óvoda szép, rendezett, a gyerekek
esztétikai érzékét maximálisan igyekeznek fejleszteni. Gondot jelent, hogy nincs az óvodának
tornaszobája, így a gyerekek sportfoglalkozását a városi sportcsarnokban bonyolítják le.
A gyermekek testi, lelki szükségleteinek kielégítésére maximálisan törekszenek, jó a kapcsolattartás a
szülıkkel. Büszkesége az óvodának az elmúlt évben megnyitott Ovi-Galéria, ahol a városban élı
alkotómővészek képzımővészeti kiállításaival ismerkedhetnek meg a gyerekek és felnıttek, továbbá
az Ezüst Hold Fényszínház az óvodapedagógusokból álló báb és színjátszó csoport.
Az óvodavezetı a beszámolóban kifejtette, hogy a költségvetés takarékos és szigorúan gazdaságos
felhasználása mellett is a vállalkozása veszteséges. Ennek kapcsán a bizottsági ülésen felvetıdött,
hogy az intézményvezetı meddig tudja ezt a veszteséges mőködést vállalni, aki erre reagálva
elmondta, ı a szerzıdésben vállalt ideig – 5 évig – mőködteti az óvodát, mert ezt akkor nem
kalandorként vállalta. Felelısséget érez az ott dolgozó kollégákért, és a szülıknek is ezt ígérte.
Az óvodavezetı maximális hivatástudatról tesz tanúbizonyságot. A maga részérıl köszöntét fejezte ki
az óvodavezetınek és az ott dolgozóknak a végzett munkáért.
Valószínősíthetı, hogy ez a veszteség az óvodavezetı jóindulatából fakad, ugyanis bizonyos dolgozói
létszámcsökkentés javítana ezen a helyzeten. Magas az óvodapedagógusok létszáma, viszont a régi
kollégáit a vezetı nem akarja elküldeni.
A Vásártéri óvodában, mivel a lakótelep környezetében van a gyermeklétszám kérdése kevésbé jelent
gondot. Az óvoda átvételekor 56 férıhellyel két csoporttal mőködtek, viszont az emelkedı létszám
miatt az óvodavezetı kérvényezte a férıhelybıvítést, és szeptembertıl már egy 74 férıhelyes három
csoportos óvodába járhatnak a gyerekek.
Az óvónık a Lépésrıl-lépésre pedagógiai program alapján végzik a munkájukat. A gyermekek
étkeztetését az óvodával egy épületben lévı bölcsıde konyhájáról biztosítják.
Összességében az óvoda mőködése színvonalas, a szülık részérıl panasz nem érkezett.
A harmadik beszámolót Szmola Magdolna óvodavezetı készítette az általa mőködtetett Fı út 85. Sz.
és a Szabadság út 6. Sz. alatt lévı óvodákról.
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Mindkét óvoda egy-egy csoporttal mőködik, itt már érezhetıek a gyereklétszám csökkenés miatti
gondok. Ebbıl következıen a Szabadság úti óvoda etnikai óvodává vált, a gyermekek nagy része
cigány származású. E miatt jelentısen megnehezedett az óvodavezetık, óvodapedagógusok feladata,
mindezek ellenére maximálisan igyekeznek mindent megtenni azért, hogy ezek a halmozottan
hátrányos helyzető gyerekek is zökkenımentesen beilleszkedjenek az iskolába és a társadalomba, és
hogy belılük is harmonikus személyiség fejlıdjön ki. Ebben nagy szerepet vállal az az
együttmőködés, amit az óvodavezetı a Családsegítı Központtal és a Cigány Kisebbségi
Önkormányzattal folytat.
Megköszönve az óvodavezetık munkáját, arra kérte a képviselıket, hogy a beszámolókat fogadják el.
Babos László a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke elmondta, annak idején amikor az
önkormányzat úgy gondolta, hogy megpróbálja vállalkozási formában mőködtetni az óvodákat, igen
nagy ellenállásba ütköztek. Az óvónık többségében a kötelesség tudat, hivatástudat tovább élt, és
ezért vállalták is ezt a feladatot. Mint ahogy az egyik beszámolóban is olvashatjuk, van aki
anyagiakkal is képes hozzájárulni az óvoda zavartalan mőködéséhez. Ezt azért nekünk nem szabad
figyelmen kívül hagyni, hiszen a hivatástudattal, kötelesség érzettel nem szabad visszaélni.
Véleménye szerint, - amennyiben az óvodavezetı is egyetért vele -, meg kellene nézni, ez az óvoda
meddig bír ilyen módon mőködni, az óvodavezetı meddig bírja, hogy ı a saját pénzét költse erre az
óvodára azért, hogy a 114 fı helyett 120 gyermekkel is tudjon foglalkozni.
Kérte a képviselıket, hogy a javaslatát fogadják el.
Dr. Dávid Imre polgármester a javaslatra annyiban kívánt reagálni, hogy a vállalkozási szerzıdést a
vezetınek kell felmondani, nem az önkormányzat akarja felmondani. Viszont, ha a képviselı úr, mint
a Pénzügyi Bizottság elnöke úgy gondolja, hogy a vezetı mellé áll és együtt felmondják a szerzıdést,
semmi akadálya. Ezzel azonban vigyázni kell, mert rajta kívül még jó néhány szerzıdéses formában
mőködı intézmény van a városban, nem lenne szerencsés, ha azokat sorra elkezdenék felmondani.
Babos László bizottsági elnök hangsúlyozta, a Polgármester félreértette az általa mondottakat, ı nem
azt javasolta, hogy mondják fel a szerzıdést és a vállalkozót sem erre biztatja, de miután bevallotta,
hogy veszteségesen is üzemelteti ezt az intézményt, ezért legyen a testület is egy kicsit emelkedettebb,
menjenek ki nézzék meg, és kérdezzék meg, mi a gond, miben tudnának segítséget nyújtani. A
városnak szüksége van erre az óvodára, ha tudnak adjanak segítséget.
Dr. Dávid Imre polgármester nem látta akadályát annak, hogy a testület tagjai közül bár ki elmenjen
és körülnézzen.
Megkérdezte a jelenlévı óvodavezetıket kívánnak e hozzászólni.
Dr. Csoma Antalné óvodavezetı az elhangzott véleményekre reagálva elmondta, lehet, hogy a
szociális érzékenysége túlzó, de ı a közoktatási törvény és a költségvetési törvény elıírásainak
megfelelıen alkalmaz ennyi dolgozói létszámot.
Mint azt a Humánpolitikai Bizottság ülésén is elmondta, a mőködtetési szándékát arra az idıre
fenntartja míg a közoktatási megállapodás szól.
Szmola Magdolna óvodavezetı elmondta, mint azt a beszámolóban is leírta, egyre kevesebb a
gyermeklétszám, és egyre több a hátrányos helyzető, nagyon sok gyermek 50 %-os térítési díjjal jár az
általa mőködtetett óvodába. Ettıl függetlenül a kollégáival maximálisan igyekeznek a
követelményeknek megfelelni.
Dr. Dávid Imre polgármester lezárva a napirendi pontot, megköszönte a hozzászólásokat, majd
felkérte a képviselıket a beszámolók elfogadására.
A képviselı-testület egyhangú 20 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta.
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Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
9/2002.(I.31.)KT. Sz. határozata
Gyomaendrıd Város Önkormányzat Képviselı-testülete elfogadja a közoktatási
megállapodás keretében mőködtetett, az alábbiakban felsorolt óvodák vezetıinek
2001. évi beszámolóit:
 Dr. Csoma Antal Gáborné a Kossuth Úti Óvoda vezetıje,
 Lázárné Varjú Judit a Vásártéri Óvoda vezetıje,
 Szmola Magdolna a Napsugár Óvodák vezetıje.
Határidı: azonnal
Dr. Dávid Imre polgármester megköszönte az óvodavezetık, az óvodapedagógusok munkáját.
Megítélése szerint a nehézségek ellenére is elmondható, hogy ezzel a mőködtetési formával mind a
város, mind pedig a gyermekek nyertek. Bízott abban, hogy a környezetet alakítva, ha a létszámot
tartani tudják a nehézségeken túl fognak lenni.
11. napirendi pont
Beszámoló a Bölcsıde 2001. Évi mőködésérıl
Dr. Dávid Imre polgármester megkérdezte a Lázárné Varjú Juditot a beszámoló készítıjét, kíván e
szóbeli kiegészítést tenni a leírtakhoz.
Az érintett részérıl hozzászólás nem volt.
Hangya Lajosné a Humánpolitikai Bizottság elnöke elmondta, a bizottság a beszámolót megvitatta,
és elfogadásra javasolja a Képviselı-testületnek. Helyszíni látogatást tettek az intézményben, és
mindent rendben találtak.
Megköszönte az ott végzett munkát.
További hozzászólás, vélemény nem hangzott el, a képviselı-testület a beszámolót egyhangú 20 igen
szavazattal elfogadta és az alábbi határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
10/2002.(I.31.)KT. Sz. határozata
Gyomaendrıd Város Önkormányzat Képviselı-testülete elfogadja Lázárné
Varjú Judit vállalkozó beszámolóját a Bölcsıde 2001. évi mőködtetésérıl.
Határidı: azonnal
12. napirendi pont
A Sporttrió Kft. beszámolója a Sportcsarnok mőködtetésérıl
Babos László a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke elfogultsága miatt kérte a
döntéshozatali eljárásából történı kizárását.
Dr. Dávid Imre polgármester kérte a képviselıket döntsenek a képviselı úr kizárásáról.
Felhívta a figyelmet arra, hogy a döntéshozatalból történı kizáráshoz minısített többségő
szavazatra van szükség.
A képviselı-testület vita nélkül, egyhangú 20 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta.
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Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
11/2002.(I.31.)KT. Sz. határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete Babos László képviselı urat
kizárja a Sporttrió Kft. beszámolója a Sportcsarnok mőködtetésérıl tárgyú
elıterjesztés döntéshozatalából.
Határidı: azonnal
Hangya Lajosné bizottsági elnök elmondta, a beszámoló megvitatása során a bizottság az alábbi
álláspontot alakította ki.
A sportcsarnok szakmai tevékenységével és üzemeltetésével kapcsolatban hiányosságot nem tártak
fel. Az Ifjúsági és Sporttábor eléggé lelakott, ezért feltétlen szükséges az új linoleumborítást és a
külsı belsı festési munkákat elvégezni. Pozitív dolog, hogy a Kft. csatlakozott az Erdei Iskolák
Szövetségéhez, így a tábor kihasználtsága jónak mondható.
A bizottság részérıl felvetıdött, hogy a csarnok világításánál, amennyiben lehetıségük van rá
áldozzanak energiatakarékos égıkre. Ugyanakkor javítani kellene a reklámon, jó lenne ha a megyei
sportújságokban is szerepelnénk az itteni események. Továbbá, ha a költségvetésük engedi, indokolt
lenne egy takarítógép vásárlása.
Felvetıdött még, hogy alkalmanként tapad a padló, ami kispályás focinál balesetveszélyt jelent. A Kft.
ügyvezetıjének elmondása szerint ez abból ered, hogy a kézilabdások vaxot használnak és e miatt
fıleg a kapu elıtt tapadóssá válik a felület. Alkalmanként háztartási hígítóval szokták a padozatról
eltávolítani.
A fentiekben felsorolt észrevételek figyelembe vételével a bizottság a beszámolót elfogadásra
javasolja.
Dr. Valach Béla a Városfenntartó és Környezetvédelmi bizottság elnöke emlékeztette a testület
tagjait arra, amikor is az ısz folyamán látogatást tettek a szóban forgó létesítményekben, amely során
megállapították azok mőködését, a lemaradásokat a vállalt dolgok teljesítésében, de az igyekezet meg
volt az üzemeltetık részérıl. Ha akkor ezeket a dolgokat el tudták fogadni, úgy ezt a mostani
beszámolót is el kellene.
Dr. Dávid Imre polgármester figyelemmel az elhangzott felvetésekre, az alábbi javaslatot fogalmazta
meg. A Képviselı-testület a sportcsarnok beszámolójának elfogadásával egyidejőleg felhívja az
üzemeltetık figyelmét, hogy fektessenek nagyobb hangsúlyt a propaganda növelésére, és anyagi
lehetıségeikhez mérten energiatakarékos világítótestek, valamint egy takarítógép beszerzésére.
Kérte a képviselı-testület tagjait, amennyiben egyetértenek a javaslattal, úgy hozzák meg döntésüket.
A képviselı-testület a javaslatot egyhangú 19 igen szavazattal – Babos László képviselı úr nem
szavazott – támogatta és az alábbi határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
12/2002.(I.31.)KT. Sz. határozata
Gyomaendrıd Város Önkormányzat Képviselı-testülete a Sportcsarnok és Ifjúsági
Sporttábor 2001. évi mőködtetésérıl készült beszámoló elfogadásával egyidejőleg
felhívja a Sporttrió Kft, mint üzemeltetı figyelmét, hogy fektessen nagyobb hangsúlyt
a propaganda növelésére, és anyagi lehetıségeikhez mérten energiatakarékos
világítótestek, valamint egy takarítógép beszerzésére.
Határidı: azonnal
A döntés meghozatalát követıen szót kért Babos László bizottsági elnök, aki az alábbiakban kívánta
kifejteni a témával kapcsolatos véleményét.
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Babos László elsıdlegesen megkérdezte Hangya Lajosné bizottság elnököt, mire alapozza azt a
megállapítást, hogy az ifjúsági tábor jól mőködött.
Hangya Lajosné bizottsági elnök a kérdésre válaszolva elmondta, a nyári hónapok átlagában jó volt a
tábor kihasználtsága- folyamatos volt.
Babos László bizottsági elnök: csupán azért kérdezte meg, mert 1999-es évhez van hasonlítva
valamennyi szám, közben a 2000-2001. évi csak mindössze három illetve öt hónap átlagához. İ tudott
volna ettıl szebb beszámolót is tenni, ha kiválasztotta volna azt a hetet, amikor éppen tele van a tábor
– 80 fı, és akkor 100 %-os a kihasználtság. Azonban a szálláshelyek kihasználtságát nem így mérik,
mert nem egy hét, hanem ötvenkét hét, és nem egy hónap hanem 12 hónap. Az 1999. Évi 18 % egész
évre vonatkozik, és ha ezt átvisszük a nyári hónapokra akkor 12.3 %-os a kihasználtság illetve 15.6 %os, amivel neki semmiféle gondja nincsen, bánják az üzemeltetık, ha ık ezt így csinálják. Neki
alapvetıen azzal van gondja, hogy a beszámolóban leírják „ melynek jövıbeni túlszárnyalása igencsak
nehéz lesz”, de ha nem tudja megcsinálni még a 1999 évit sem, és még azt is megakarja erıltetni,
hogy túlszárnyalja.
Meglátása szerint annak idején a pályázatban leírt és az önkormányzat által megkövetelt fejlesztések
nem történtek meg a sportcsarnokban, a programokban újdonság nem merült fel, ezért megkérdezte a
Polgármester urat, hogy az a kitétel, amit annak idején képviselt „ a fejlıdésnek önmagából fakadó
gátja” akkor most kire vonatkozik.
Dr. Dávid Imre polgármester az elhangzottakra annyiban kívánt reagálni, hogy ı maga sem elégedett
a beszámolóban leírtakkal, a véleményezı bizottság által megfogalmazott észrevételek részérıl is
felvetıdtek. Ami a kihasználtságot illeti itt 5 hónapról van szó, egy ilyen szezonális létesítménynél
nem lehet 12 hónappal számolni.
Itt jelen esetben egy beszámolóról volt szó, nem egyéni dolgokat kell vitatni.
13. napirendi pont
Óvodai és általános iskolai beíratások idıpontja
Dr. Dávid Imre polgármester elmondta, a város közigazgatási területén mőködı óvodákban és
általános iskolákban a 2002/2003-as nevelési-illetve tanévre a beíratás idıpontja március 18, 19, 20
napokon lenne.
Kérte a képviselıket az idıpont elfogadására.
A képviselı-testület vita nélkül, egyhangú 20 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
13/2002.(I.31.)KT. Sz. határozata
Gyomaendrıd Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a város közigazgatási
területén mőködı óvodákban és általános iskolákban a 2002/2003-es nevelési- illetve
tanévre történı beíratást március 18, 19, 20 napokra rendeli el.
A Képviselı-testület utasítja az óvodák és általános iskolák vezetıit, hogy a beíratás
idıpontját - a helyben szokásos módon - tegyék közzé.
Határidı: kihirdetés idıpontja: 2002. Február 1.
Felelıs: Óvodák és általános iskolák intézményvezetıi
14. napirendi pont
A Tájház és Helytörténeti győjtemény belépıdíjának emelése
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Dr. Dávid Imre polgármester elmondta, a Tájház és a győjtemény kezelıje kérelemmel fordult az
önkormányzathoz, hogy a jelenlegi 50 Ft-os belépıdíj 100 Ft-ra kerüljön megemelésre.
A véleményezı bizottságok a kérelmet támogatták és javasolják a képviselı-testületnek a belépıdíj
megemelését.
A képviselı-testület támogatva a bizottságok javaslatát egyhangú 20 igen szavazattal az alábbi
határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
14/2002.(I.31.)KT. Sz. határozata
Gyomaendrıd Város Önkormányzat Képviselı-testülete a Tájház és Helytörténeti
győjtemény belépıdíját 100 Ft azaz egyszáz Ft-ban határozza meg 2002. február 1.
Napjától.
Határidı: 2002. Február 1.
Felelıs: Szonda István győjteménykezelı
15. napirendi pont
Gyomaendrıd, Dózsa Gy. u. 1. Sz. és Fı út 210. Sz. alatti gyógyszertárak bérlete
Dr. Dávid Imre polgármester felkérte Babos László bizottság elnököt röviden ismertesse a bizottság
témával kapcsolatos álláspontját.
Babos László bizottsági elnök elmondta, mint emlékezetes a képviselı-testület a december havi
ülésén döntött a gyógyszertárak január 1. Napjától megállapítandó bérleti díjak mértékrıl. A
gyógyszertárak bérlıi ezen díjakkal nem értettek egyet, ezért került a téma ismételten a testület elé.
A bérlıkkel történı egyeztetést követıen egy ismételt javaslat került kidolgozásra, melyen a Pénzügyi
és Gazdasági Bizottság annyiban javasolt változtatni, hogy a lakásra és az üzletre külön kerüljön
megállapításra a bérleti díj mértéke.
Az üzletek vonatkozásában az üzemeltetık adott naptári negyedév ÁFA mentes bevételének a 1.5 % a + ÁFA mértékő bérleti díj megállapítását javasolják, míg a gyógyszertári ingatlanokban lévı
szolgálati lakások bérleti díja a helyi rendelet szabályait figyelembe véve kerüljön megállapításra.
Ugyanakkor az üzletek bérbeadásának feltétele a szolgálati lakások bérletérıl szóló megállapodások
megkötése.
Császárné Gyuricza Éva képviselı aziránt érdeklıdött, hogy a bizottság által az üzletekre javasolt
bérleti díj összegszerően mennyit jelentene éves szinten. Nehéz úgy dönteni, hogy nem látjuk mögötte
a számot.
A I. sz. határozati javaslatban látható, hogy a gyomai és az endrıdi gyógyszertár bérleti díja között 26
%-os az eltérés.
Továbbá megkérdezte, hogy az elıterjesztık voltak e helyszíni bejáráson, megtekintették e milyen
ezeknek az ingatlanoknak az állapota.
Dr. Dávid Imre polgármester az érdeklıdésre elmondta, a bérleti díjak összegszerőségét a 39. oldalon
lévı táblázat mutatja.
Az ingatlanok állapotával tisztában vannak, a felújításukra az elmúlt évben is felajánlottak a
bérlıknek 4 millió Ft összeget, de egyik gyógyszertár sem vette azt igénybe. İk áron alul szeretnék
ezeket az ingatlanokat megvásárolni, és úgy üzemeltetni.
Császárné Gyuricza Éva képviselı megítélése szerint az I. sz. határozati javaslat sokkal életszerőbb,
tekintve, hogy az önkormányzat egy ingatlanát hasznosítja. Van e még olyan ingatlan a városban, ahol
az abban folyó tevékenység eredményessége alapján határozzák meg a bérleti díj mértékét?
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Érzése szerint nem árbevétel arányosan kellene megállapítani a bérleti díj mértékét – különösen ilyen
emelkedı gyógyszerárak mellett – amikor a gyógyszerészeknek az árrésbıl kell az összes költségeiket
fedezni.
Személy szerint megtekintette az endrıdi gyógyszertár épületét, a pince egy részét a bérlı használja,
ami rendkívül rossz állapotban van. A bérlı méltánytalannak találja, hogy a pince és melléképületre is
ugyanannyi összegő bérleti díjat állapítanak meg, mint a fıépületre. Ezért felkérte ıt, - mivel hó végi
zárás miatt az ülésen nem tud részt venni – tolmácsolja a testület felé azon kérését, hogy a pince és a
melléképület 71 m2-bıl szeretné, ha 25 m2-re 555 Ft/m2 bérleti díjat állapítanának meg részére. Tehát
a 254 m2 hasznos alapterület helyett fizetne 208.3 m2-re 555 Ft-ot, ami 115.606 Ft-ot jelentene
havonta, a határozati javaslatban szereplı 141.000 Ft-al szemben. A helyszínen ezeket a helyiségeket
látva ez reálisnak tekinthetı.
Ami az épület felújítását illeti, a bérlı nyilatkozata szerint ıt soha senki nem értesítette hivatalosan
arról, hogy az épület felújítására mennyi összeget költhetne el.
Dr. Dávid Imre polgármester hangsúlyozta, azt azért látni kell, itt nem épületet, hanem piacot ad
bérbe az önkormányzat. A gyógyszertárak mellett nem épület van, hanem egy felvásároló érték, egy
piac, ezért is van különbség a javasolt bérleti díjak között. Véleménye szerint a m2-er szerinti bérleti
díjjal szemben sokkal kedvezıbb a nettó árbevétel szerinti díjmegállapítás.
Jenei Bálint az Ügyrendi és Jogi Bizottság elnöke egyetértett azzal, hogy itt a piac oldaláról kell a
dolgot megközelíteni. Nem egészen helytálló, ha egy ilyen létesítményre csak m2 alapon állapítják
meg a bérleti díjat. Ebben az esetben ugyanis nem mindegy, hogy az az ingatlan hol helyezkedik el.
Az elıterjesztésben feltüntetett adatokból látható, milyen árbevétel arányok vannak a két gyógyszertár
között, és ez tükrözi legjobban az árbevétel és a teher viszonyát. Az eredményesség és az árbevétel
között egyenes arányú kapcsolat szokott lenne, az önkormányzat ennek alapján akar – az épület
tulajdonosaként – részesülni ebbıl a haszonból.
A maga részérıl a pénzügyi és gazdasági bizottság javaslatát támogatta.
Dr. Valach Béla bizottsági elnök aziránt érdeklıdött, hogy a bizottsági illetve a testületi ülésre kaptak
e az érintettek meghívást. Amennyiben igen, úgy nem értette miért ilyen érdektelenek, még egy ülésen
sem találkozott velük.
Abban egyetértett az elıtte felszólalóval, hogy jó lett volna részletesen levezetni, hogy összegszerően
mit is jelentene az az 1.5 %.
Dr. Dávid Imre polgármester hangsúlyozta az értesítések kiküldésre kerültek. Ismeretei szerint a
gyomai üzlet bérlıje elfogadja a bérleti díj mértékét úgy ahogy van, míg az endrıdi gyógyszertár
bérlıje évek óta azt hangoztatja, hogy kiválik és maszek patikus lesz. Természetesen ennek sem lenne
akadálya. Valószínőleg, mint azt a képviselı asszony is elmondta, tudott a mai ülésrıl - , de valami
miatt még sem jelent meg.
Császárné Gyuricza Éva képviselı asszony hangsúlyozta, a bérlı tıle értesült, hogy a testület a mai
ülésen ezt a témát tárgyalni fogja. Nyilatkozata szerint nem kapott meghívást sem a bizottsági , sem a
testületi ülésre.
Dr. Dávid Imre polgármester lezárva a vitát a döntés meghozatalára kérte fel a képviselıket.
Dr. Csorba Csaba jegyzı értelmezése szerint Császárné Gyuricza Éva képviselı asszonynak az I. sz.
határozati javaslathoz volt egy módosító javaslata, miszerint az endrıdi gyógyszertár vonatkozásában
a pince és a melléképület területébıl 25 m2 – re kerüljön az 555 Ft /m2 díj megállapításra.
Megkérdezte a képviselı asszonyt fenntartja e ezen módosító javaslatát.
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Császárné Gyuricza Éva képviselı asszony nem kívánta ezt a javaslatát fenntartani. İ csak a bérlı
kérését tolmácsolta, egyébként is a gyakorlati tapasztalata az, hogy a módosító javaslatok általában a
testület által nem kerülnek elfogadásra.
Dr. Dávid Imre polgármester ennek megfelelıen a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság javaslatát tette
fel szavazásra – II. határozati javaslat – amely szerint az üzletek vonatkozásában a bérleti díj mértéke
a nettó árbevétel 1.5 %-a + ÁFA összegben kerüljön megállapításra, míg a szolgálati lakások
használatáért a bérlık a külön fizessenek bérleti díjat.
A képviselı-testület a bizottság javaslatát 19 igen szavazattal, 1 ellen szavazattal támogatta.
A döntésre figyelemmel Dr. Dávid Imre polgármester kihirdette az alábbi határozatot.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
15/2002.(I.31.)KT. Sz. határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı – testülete a tulajdonát képezı Dózsa Gy. u. 1. szám
alatti gyógyszertár ingatlant az Endrıd Patika Gyógyszerkereskedelmi és Szolgáltató
Betéti Társaság részére, a Fı út 210. szám alatti gyógyszertár ingatlant a Diadem
Pharma Betéti Társaság részére az adott naptári negyedév ÁFA mentes bevételének
1,5%-a + ÁFA mértékő bérleti díj ellenében gyógyszertár üzemeltetése céljából 2002.
Január 1. napjától kezdıdıen 5 év idıtartamban bérbe adja a 20/2001.(XII.20.)KT
számú határozatban rögzített feltételek szerint, a bérleti díjra vonatkozó bekezdés
értelemszerő alkalmazása mellett.
Gyomaendrıd Város Képviselı – testülete a bérlıkkel a gyógyszertári ingatlanokban
lévı szolgálati lakások használatára a lakások és helyiségek bérletérıl és
elidegenítésérıl szóló rendelet szabályozásait figyelembe véve külön megállapodást
köt.
A gyógyszertári ingatlanok bérbeadásának feltétele a szolgálati lakások bérletérıl
szóló megállapodások megkötése.
Gyomaendrıd Város Képviselı – testülete utasítja a jegyzıt, hogy a soron következı
testületi ülésre készítse elı a lakások és helyiségek bérletérıl és elidegenítésérıl szóló
rendelet módosítását.
Gyomaendrıd Város Képviselı – testülete felhatalmazza a polgármestert a bérleti
szerzıdések megkötésére.
Határidı: 2002. Február 28.
Felelıs: Dr. Dávid Imre polgármester, Dr. Csorba Csaba jegyzı
A Polgármester 10 perces szünetet rendelt el.
A szünetet követıen Dr. Dávid Imre polgármester kérte a képviselıket, hogy térjenek vissza a
települési folyékony hulladékszállításával kapcsolatos rendelet módosítása tárgyú elıterjesztés
döntéshozatalára.
Megkérdezte a képviselıket van e további hozzászólásuk, javaslatuk.

Dr. Valach Béla a Városfenntartó és Környezetvédelmi bizottság elnöke hozzászólásában elmondta,
hogy az elıterjesztés határozati javaslata szerinti díjtételeket javasolja elfogadásra a képviselıtestületnek, részben technikai okokból, mivel lényegesen egyszerőbb kerek számokkal dolgozni. Talán
praktikusabb, ha magasabbak a szennyvíz szippantási díjak, mert így a rákötési arány is növekszik.
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Babos László a pénzügyi és gazdasági bizottság elnöke hozzászólásában elmondta, hogy továbbra is
javasolja az egységes 10%-os díjemelést.
Dr. Dávid Imre polgármester a hozzászólásokra figyelemmel elsıként a Pénzügyi és Gazdasági
Bizottság által tett javaslatot tette fel szavazásra. A döntés elıtt felhívta a figyelmet, hogy a rendelet
megalkotásához minısített többségő szavazatra van szükség.
A Képviselı-testület a bizottság javaslatát 6 igen szavazattal támogatta.
A szavazás eredményébıl a polgármester megállapította, hogy a javaslat nem kapta meg a minısített
többségő szavazatot, így az eredetileg beterjesztett javaslatot tette fel szavazásra. Ismételten felhívta a
képviselık figyelmét, hogy a rendelet megalkotásához minısített többségő szavazatra van szükség.
A képviselı-testület 13 igen és 7 tartózkodással megalkotta
Gyomaendrıd város Képviselı-testülete
3/2002.(…) KT. sz. rendeletét
A települési folyékony hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatás
kötelezı igénybevételérıl szóló 13/1998.(III.30.) KT .sz. rendelet módosításáról
16. napirendi pont
A BMTT és az SZCSM által közösen meghirdetett közmunkaprogramra pályázat benyújtása
Gyomaendrıd, Kondoros, Kardos, Kétsoprony települések együttmőködésével
Dr. Dávid Imre polgármester tájékoztatásában elmondta, hogy 2002. januárban a SZCSM és a
BMTT pályázatot hirdetett Békés megyében közmunkaprogram megvalósulásának támogatására. A
támogatás formája vissza nem térítendı támogatás, összege 48 M Ft, benyújtási határidı 2002. február
15. Pályázhatnak megyei települések önkormányzatai, illetve törvény szerinti térségi összefogásai.
Gyomaendrıd, Kondoros, Kardos és Kétsoprony térségi összefogással nyújtja be a pályázatot. A
pályázat megvalósítása során teljesíteni kell legalább 100 fı munkanélküli többletfoglalkoztatását,
Gyomaendrıd 64 fı, Kardos 20 fı, Kondoros 10 fı és Kétsoprony 8 fı munkanélküli foglakoztatását
vállalja a közmunkaprogram megvalósítása esetén, 4 hónapos foglalkoztatásra. A pályázathoz 10%-os
önerıt kell biztosítani, melyet a költségvetésben a már megtervezett közmunkaprogram összegébıl
kellene átcsoportosítani, tehát pluszforrást nem igényelne. A határozati javaslat tartalmaz
megállapodás tervezetet is.
Dr. Csorba Csaba jegyzı hozzászólásában elmondta, hogy a pályázatot azért nem a Hármas-Körös
kistérségi Társulás nyújtja be, mivel a kiírásban egyértelmően kizárásra kerültek azok a társulások,
melyek területfejlesztési társulásként jöttek létre. Így jött létre a kistérségi társulási ülésen az a
megállapodás, hogy ez az érintett négy település, aki részt kíván venni ebben a közmunka
pályázatban, együttesen nyújtja be a pályázatot. A pályázat benyújtásának egyik feltétele, hogy létre
jöjjön egy társulási megállapodás, melynek a tervezete az elıterjesztésben szerepel. A társulási
megállapodás határozott idejő, lényege, hogy egy meghatározott feladat ellátására jön létre,
amennyiben a pályázat teljesül a 2002-es évben, a társulás az elszámolást követıen megszőnik. A
társulási megállapodás alapján Gyomaendrıd város önkormányzata a pályázat gesztora.
A gesztori feladat alapvetıen két elemet tartalmaz, egyik a pályázat elkészítése és benyújtása, másik
az elszámolás elkészítése. A résztvevı önkormányzatok feladata a megállapodás alapján, a tervet,
amin a közmunkásokat foglalkoztatni kívánják, és az alkalmazási feltételeket elkészítsék. A saját erıt
minden érintett önkormányzatnak magának kell biztosítania.
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Dr. Dávid Imre polgármester további tájékoztatásként elmondta, hogy a program 2002. március 15nél hamarabb nem kezdıdhet meg és november 30-ig kell befejezıdnie. Elıre láthatóan 2002. május
1-vel indulna a program.
Felkérte a képviselıket, hogy hozzák meg döntésüket a napirendet illetıen.
A képviselı-testület egyhangú, 20 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
16/2002. (I. 31.) KT sz. határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete pályázatot nyújt be Kardos Község
Önkormányzatával,
Kondoros
Község
Önkormányzatával,
Kétsoprony
Község
Önkormányzatával a Szociális és Családügyi Minisztérium és a Békés Megyei
Területfejlesztési Tanács által közösen meghirdetett a Békés megyei közmunkaprogramok
megvalósításának 2002. évi támogatási keretére Gyomaendrıd Város Gesztorságával.
A pályázat gesztora Gyomaendrıd Város Önkormányzata.
Igényelt támogatás:
31.192.840
Ft
A program megvalósításához szükséges saját forrás:
6.656.498
Ft
Gyomaendrıd által tervezett közmunkaprogram teljes költsége:
37.849.338
Ft
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete a pályázat megvalósításához szükséges saját forrást a
Gyomaendrıd Város Önkormányzata 2002. évi költségvetésébıl biztosítja.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete felhatalmazza a polgármestert a szükséges
megállapodások megkötésére, és utasítja a polgármestert a pályázat benyújtásával kapcsolatos
feladatok elvégzésére.
Felelıs:
Határidı:

Dr. Dávid Imre polgármester
2002. február 15.

17. napirendi pont
Tóth Bálint lakásvásárlási kérelme
Dr. Dávid Imre polgármester tájékoztatásában elmondta, hogy a szolgálati lakást hivatalosan
felértékeltették, így 6.2 M Ft forgalmi értéket állapítottak meg. Tóth Bálint a pénzügyi és gazdasági
bizottság ülésén az elıterjesztés tárgyalásánál részt vett és kérte, hogy amennyiben lehetséges a
vételárat 5.5 M Ft-ban állapítsák meg, mely kérelmet a jelenlegi ülésre írásban is beterjesztette. A
határozati javaslat a kérelem figyelembe vételével készült el, melyet a Pénzügyi és Gazdasági
bizottság már megtárgyalt és annak figyelembe vételével döntött.
Babos László a pénzügyi és gazdasági bizottság elnöke hozzászólásában elmondta, hogy a Tóth
Bálint valóban a bizottsági ülésen elıterjesztette kérelmét. A bizottság döntésében figyelembe vette a
kérelmet, hogy a lakás nincs a szennyvízhálózatra rákötve és a külsı homlokzat, valamint a
nyílászárók nem kerültek még felújításra, javasolja az értékesítést 5.5 M Ft-ban meghatározni.
Császárné Gyuricza Éva képviselıasszony kérdésében elhangzott, hogy a vételár tartalmazza az
ÁFA összegét?
Babos László a pénzügyi és gazdasági bizottság elnöke válaszában elmondta, hogy a lakásvásárlás
esetében nincs ÁFA, de a határozati javaslatban meghatározott ár bruttó árat jelöl meg.
Dr. Dávid Imre polgármester felkérte a képviselıket, hogy hozzák meg döntésüket a napirendi pontot
illetıen.
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A képviselı-testület egyhangú, 20 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
17/2002. (I. 31.) KT sz. határozata
Gyomaendrıd Város Önkormányzata a tulajdonában lévı 678 hrsz-ú., Gyomaendrıd, Áchim
u. 2. szám alatt lévı szolgálati lakás ingatlant 5,5 millió Ft összegben értékesíti Tóth Bálint
Gyomaendrıd, Áchim u. 2. szám alatti lakosnak.
Gyomaendrıd Város Képviselı – testülete ajánlatát a kiértesítéstıl számított 8 napig tartja.
Adásvételi szerzıdés megkötése, illetve a vételár kiegyenlítése a vevı nyilatkozatától
számított 30 napon belül.
Gyomaendrıd Város Képviselı – testülete utasítja a jegyzıt, hogy a soron következı testületi
ülésre készítse elı a Gyomaendrıd Város Önkormányzat vagyonáról és a vagyontárgyak
feletti rendelkezési jog gyakorlásáról, valamint a lakások és helyiségek bérletérıl és
elidegenítésérıl szóló rendeletek módosítását.
Gyomaendrıd Város Képviselı – testülete felhatalmazza a polgármestert az adásvételi
szerzıdés megkötésére és aláírására.
Határidı:
Felelıs:

2002. Március 31.
Dr. Dávid Imre polgármester

18. napirendi pont
A Kossuth út 32. szám alatt lévı társasház hasznosítása
Dr. Dávid Imre polgármester tájékoztatásában elmondta, hogy az ingatlan forgalmi értéke elızetes
becslés alapján 25.788 E Ft. Az épület állaga nagyon leromlott, a felújításhoz az önkormányzatnak 1520 M Ft-ra volna szükség, de ezt az önkormányzat költségvetésében nem tudja felvállalni. Ezért a
hasznosítás formáját illetıen az értékesítés lenne a megoldás. Az elıterjesztést tárgyalta a bizottsági
elnökökbıl álló munkacsoport és az értékesítésre vonatkozóan az árat 30 M Ft összegben jelölte meg.
A pénzügyi és gazdasági bizottság, valamint a városfenntartó bizottság is tárgyalta a napirendi pontot
és javasolja a képviselı-testületnek az értékesítést 30 M Ft-os áron.
Babos László bizottsági elnök véleménye szerint a kikiáltási árat 35 M Ft-ban kellene meghatározni.
Tótka Sándor képviselı hozzászólásában elmondta, hogy a 30 M Ft-os árból nem kellene engedni,
mivel ilyen épület a városban nincs. Egyenlıre az állagát meg kellene óvni, és ha a városban
befejezıdnek a nagyobb beruházások, elıfordulhat, hogy a város költségvetésébıl fel lehetne újítani
és ott egy múzeumot létrehozni. Véleménye szerint meg kellene ırizni ezt az épületet a városnak.
Hangya Lajosné bizottsági elnök hozzászólásában elmondta, hogy az értékesítés után is a városban
marad, inkább kikötést kellene tenni az értékesítésnél, hogy az épület jellege maradjon meg.
Dr. Dávid Imre polgármester hozzászólásában elmondta, hogy az adásvételi szerzıdésben kiköthetı,
hogy az épület jellege maradjon meg, továbbá kiköthetı, hogy a felújítás két éven belül elkészüljön.
Legfontosabb feladata jelenleg az önkormányzatnak az iskolai épületek felújítása és új épületek
megépítése a Kis Bálint Általános Iskola vonatkozásában.
Felkérte a képviselı-testületet hozzák meg döntésüket a módosított határozati javaslatot illetıen,
melyben az irányár 35 M Ft, eredeti állapotában maradjon meg az épület és értékesítéstıl számított 2
éven belül rendbe kell hozni az épületet.
A képviselı-testület egyhangú, 20 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
18/2002. (I. 31.) KT sz. határozata
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Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete Forgács Éva számára 2 millió forint összeget ajánl
fel a Kossuth út 32. szám alatt szociális bérlakásból való kiköltözés ellenében. Az összeg
elfogadásáról a kiköltözés határidejének megjelölésével 2002. Március 31.-ig kell nyilatkozni
Forgács Évának
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete az Önkormányzat tulajdonában lévı Gyomaendrıd,
Kossuth út 32. szám alatt lévı társasház ingatlant kijelöli értékesítésre. Az ingatlan eladási
ára: 35 millió Ft.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete utasítja a polgármestert, hogy Forgács Éva
kiköltözését követıen az ingatlan értékesítésének feltételeit terjessze be a soron következı
testületi ülésre.
Határidı:
Felelıs:

2002. május 31.
Dr. Dávid Imre polgármester

19. napirendi pont
A békéscsabai repülıtér fejlesztése
Dr. Dávid Imre polgármester tájékoztatásában elmondta, hogy a békéscsabai repülıteret fejleszteni
kell. Tekintettel a fejlesztés fontosságára, kéréssel fordultak Gyomaendrıd Város Önkormányzatához,
hogy vegyen részt a fejlesztési munkákban, és lehetıségéhez képest támogassa a fejlesztés
megvalósulását. Javaslatként hangzott el, ha a megyei önkormányzat konkrétan megfogalmazza a
fejlesztési elgondolásokat, abban az esetben az önkormányzat anyagi lehetıségeihez mérten támogatni
fogja a fejlesztést.
Császárné Gyuricza Éva képviselıasszony kérdésében elhangzott, hogy az önkormányzatnak címzett
levél három kérdést tartalmaz, de válasz csak egy hangzott el eddig.
Dr. Dávid Imre polgármester válaszában elmondta, hogy konkrét választ nem tudtak ezekre a
kérdésekre adni, mivel az önkormányzat nem tudja még milyen formában kíván részt venni a
fejlesztésben. Módosító javaslatában elhangzott, hogy a határozati javaslatot egészítsék ki, hogy a
megvalósításhoz való hozzájárulás mértékét az önkormányzat a beruházáshoz szükséges összeg
ismerete után határozza meg.
Felkérte a képviselıket a módosított határozati javaslat elfogadására.
A képviselı-testület egyhangú, 20 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
19/2002. (I. 31.) KT sz. határozata
Gyomaendrıd Város Önkormányzata támogatja a békéscsabai regionális repülıtér
létrehozását, és ezzel összefüggésben a Megyei Önkormányzat megfogalmazott fejlesztési
elgondolásait.

A program megvalósításához való hozzájárulás mértékét Gyomaendrıd Város Önkormányzata
a beruházáshoz szükséges összeg ismerete után határozza meg.
Felelıs:
Határidı:

Dr. Dávid Imre polgármester
2002. január 31.

20. napirendi pont
Szolgálati bérlakás bérleti jogviszonyának meghosszabbítása
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Dr. Dávid Imre polgármester tájékoztatásában elmondta, hogy az önkormányzat 2001. évben Fülöp
Tünde Gyomaendrıd, Bartók B. u. 25. szám alatti lakos részére kiutalta a Gyomaendrıd, Apponyi u.
24/C szám alatti szolgálati bérlakást 2002. január 31. napjáig. A bérlı 2002. január hónapban
ismételten kérelemmel fordult az önkormányzathoz, melyben kérte a bérleti jogviszony
meghosszabbítását egy év idıtartamra. A Humánpolitikai bizottság az elıterjesztést megtárgyalta és
javasolja a kérelem támogatását.
Felkérte a képviselıket a határozati javaslat elfogadására.
A képviselı-testület egyhangú, 20 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
20/2002. (I. 31.) KT sz. határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete Fülöp Tünde Gyomaendrıd, Bartók B.
u. 25. szám alatti lakos részére, 2002. február 01. napjától kezdıdıen a
Gyomaendrıd, Apponyi u. 24/C. szám alatti szolgálati bérlakás bérleti
jogviszonyát meghosszabbítja, mindaddig, még nevezett közalkalmazotti
jogviszonya fennáll, de maximum egy év idıtartamig, azaz: 2003. január 31.
napjáig.
Határidı: azonnal
21. napirendi pont
Tóth István területvásárlási kérelme
Dr. Dávid Imre polgármester felkérte Dr. Valach Bélát a városfenntartó és környezetvédelmi
bizottság elnökét, hogy ismertesse a napirendi pontot.
Dr. Valach Béla bizottsági elnök tájékoztatásában elmondta, hogy Tóth István békéscsabai lakos
kérelemmel fordult a képviselı-testület felé, hogy önkormányzati tulajdonú beépítetlen ingatlanból
800 m2 nagyságú területet értékesítsen részére. Természetben az ingatlan a MOL benzinkút mögött
helyezkedik el. Az ingatlan területen kérelmezı kézi autómosót szeretne építeni és üzemeltetni. Az
elıterjesztést a Bizottsági elnökökbıl álló munkacsoport megtárgyalta és az árat 1500 Ft/m2
összegben jelölte meg. Javasolja a képviselı-testületnek elfogadásra a határozati javaslatot.
Dr. Dávid Imre polgármester felkérte a képviselıket a határozati javaslat elfogadására.
A képviselı-testület egyhangú, 20 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta.

Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
21/2002. (I. 31.) KT sz. határozata
Gyomaendrıd Város Önkormányzata a tulajdonában lévı 2178/1 hrsz-ú 4573 m2 nagyságú
beépítetlen terület mővelési ágú ingatlanból 800 m2 területet értékesít 1.500,- Ft/m2
összegben Tóth István Békéscsaba, Gyöngyösi út 51. szám alatti lakosnak kézi autómosó
építése céljából.

25

Értékesítés feltételei:
1. Vevı a telken csak a környezetvédelmi elıírásoknak megfelelı autómosót létesíthet,
2. A szükséges közmő és közmőpótló berendezések létrehozása, valamint az autómosó
megközelítését biztosító aszfalt burkolatú út kiépítése a vevıt terheli,
3. Vevınek az adásvételi szerzıdés aláírását követıen 2 éven belül be kell fejezni az
építkezést,
4. Gyomaendrıd Város Önkormányzata a beépítési kötelezettség elmaradásának estére
visszavásárlási jogot köt ki. A visszavásárlási ár egyenlı az eladási árral.
5. Az önkormányzat 2002. március 31. napjáig tarja ajánlatát, azzal a kikötéssel, hogy vevı
az építkezéshez szükséges valamennyi szakhatósági hozzájárulást megszerzi,
6. A telek átalakítással kapcsolatos mőszaki munkarészek készítése, továbbá a felmerülı
költségek a vevıt terhelik,
7. Az adásvételi szerzıdés megkötése elıtt az építtetı nyújtsa be az építészeti és
technológiai tervdokumentációkat a Városfenntartó és Környezetvédelmi, illetve a
Pénzügyi és Gazdasági Bizottságok felé.
Adásvételi szerzıdés megkötése, illetve a vételár kiegyenlítése a szükséges valamennyi
szakhatósági hozzájárulás megszerzésétıl számított 30 napon belül.
Gyomaendrıd Város Képviselı – testülete utasítja a jegyzıt, hogy a soron következı testületi
ülésre készítse elı a Gyomaendrıd Város Önkormányzat vagyonáról és a vagyontárgyak
feletti rendelkezési jog gyakorlásáról szóló rendelet módosítását.
Gyomaendrıd Város Képviselı – testülete felhatalmazza a polgármestert az adásvételi
szerzıdés megkötésére és aláírására.
Határidı: 2002. Március 31.
Felelıs: Dr. Dávid Imre polgármester
22. napirendi pont
Baráth Elek területvásárlási kérelme
Dr. Dávid Imre polgármester tájékoztatásában elmondta, hogy kérelmezı azzal a kéréssel fordult a
képviselı-testülethez, hogy önkormányzati tulajdonú területbıl 30m2-t értékesítsen részére
garázsépítés céljából. A terület természetben a Vásártéri ltp. garázssoron található. Az értékesítést
2000 Ft/m2 összegben javasolták a bizottságok. A terület nagysága két garázs nagyságú.
Felkérte a képviselıket a határozati javaslat elfogadására.
A képviselı-testület egyhangú, 20 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
22/2002. (I. 31.) KT sz. határozata
Gyomaendrıd Város Önkormányzata a tulajdonában lévı 2919/13 hrsz-ú., 3 ha 7681 m2
nagyságú közterület mővelési ágú ingatlanból 30 m2 területet értékesít 2.000,- Ft/m2
összegben Baráth Elek Gyomaendrıd, Vásártéri ltp. 32/a. szám alatti lakosnak a 2933 hrsz-ú
felépítményhez történı garázs hozzáépítése céljából.
Az értékesítés feltételei:
1. A garázsokat az építéshatóság által megjelölt és elfogadott formában lehet megépíteni,
2. A telek átalakítással kapcsolatos mőszaki munkarészek készítése, továbbá a felmerülı
költségek a vevıt terhelik,
3. A használatbavételi engedély kiadását követıen csak garázsként lehet használni az
ingatlant.
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Gyomaendrıd Város Képviselı – testülete ajánlatát a kiértesítéstıl számított 8 napig tartja.
Adásvételi szerzıdés megkötése, illetve a vételár kiegyenlítése a vevı nyilatkozatától
számított 30 napon belül.
Gyomaendrıd Város Képviselı – testülete utasítja a jegyzıt, hogy a soron következı testületi
ülésre készítse elı a Gyomaendrıd Város Önkormányzat vagyonáról és a vagyontárgyak
feletti rendelkezési jog gyakorlásáról szóló rendelet módosítását.
Gyomaendrıd Város Képviselı – testülete felhatalmazza a polgármestert az adásvételi
szerzıdés megkötésére és aláírására.
Határidı:
Felelıs:

2002. március 31.
Dr. Dávid Imre polgármester

23. napirendi pont
Erdei Lajosné kérelme
Dr. Dávid Imre polgármester felkérte Dr. Csorba Csaba jegyzıt, hogy ismertesse a napirendi pontot.
Dr. Csorba Csaba jegyzı tájékoztatásában elmondta, hogy a városfenntartó és környezetvédelmi
bizottság ülésén felvetıdött, hogy az ingatlanban nem csak az Erdei Lajosné lakik, hanem a három
nagykorú fia is. Helyszíni ellenırzés során valóban megállapították, hogy az ingatlant négy fı lakja,
ennek ellenére a határozati javaslaton nem kellene változtatni, mert szükséges a megállapodást
megkötni, azzal a feltétellel, hogy értelem szerint csökkentek azok az alternatívák, melyek a bizottsági
ülésen ismertetésre kerültek, mivel nem egy személy elhelyezésérıl kell gondoskodni, hanem négy
fırıl. Ebben az esetben ingatlanvásárláshoz lehet támogatást nyújtani, vagy szociális bérlakást lehet
felajánlani. A határozati javaslat azt a pontját, melyben szerepel, hogy a képviselı-testület utasítja a
polgármestert a tárgyalások lefolytatására, így polgármester lehetısége leszőkült.
Ifj. Dógi János képviselı hozzászólásában elmondta, hogy tárgyalóképes családról van szó. Az egyik
fiú a Mővelt Cigány Ifjúságért Alapítványnál dolgozik, elmondása alapján hosszú távon szeretne a
jelenlegi munkahelyén dolgozni, a másik két fiúnak szintén van munkahelye.
Dr. Dávid Imre polgármester felkérte a képviselıket, hozzák meg döntésüket a napirendi pontot
illetıen.
A képviselı-testület egyhangú, 20 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
23/2002. (I. 31.) KT sz. határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı - testülete nem járul hozzá, hogy Erdei Lajosné tulajdonát
képezı Gyomaendrıd, Táncsics u. 23. szám alatti közterületen lévı lakóház felépítményre a
tulajdonjog a földhivatali ingatlan - nyilvántartásba bejegyzést nyerjen.
Gyomaendrıd Város Képviselı – testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy
kezdeményezzen megállapodást Erdei Lajosnéval a felépítmény további sorsának
rendezésében. A kérelmezıvel történt tárgyalásokat követıen a megállapodás mindkét fél
számára elfogadható feltételeit terjessze be a soron következı testületi ülésre.
Határidı:
Felelıs:

2002. március 31.
Dr. Dávid Imre polgármester

24. napirendi pont
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Gyomaendrıd Város szennyvízcsatorna hálózat „19-20-21” öblözet és IV. ütem fejlesztésére
Vízügyi Célelıirányzat, valamint Környezetvédelmi Alap Célfeladatok pályázat benyújtása
Dr. Dávid Imre polgármester kérdésében elhangzott, hogy miért szükséges benyújtani Vízügyi
Célelıirányzatra a pályázatot?
Ferencziné Füzesi Gabriella a városüzemeltetési osztály vezetıje, válaszában elmondta, hogy a
2001. évben beadott KAC pályázat elutasításra került és a jelenleg hatályos céltámogatási törvény
alapján az önkormányzat csak abban az esetben nyújthat be céltámogatási pályázatot, ha további
pályázati alapoktól ígérvényekkel rendelkezik. Mivel az önkormányzat nem rendelkezik KAC és
VICE ígérvénnyel ezért a 2002. évben pályázatot kell benyújtani. A VICE pályázat benyújtásához
10% saját erı, a KAC pályázat benyújtásához 20% saját erı szükséges.
Dr. Dávid Imre polgármester tájékoztatásában elmondta, hogy a pályázatot ismét be kell nyújtani,
melyekhez VICE és KAC ígérvénnyel kell rendelkezni, melyhez a saját erı meghatározása nem kell.
Dr. Valach Béla képviselı hozzászólásában elmondta, hogy a pályázatot mindenképp be kell
nyújtani.
Ferencziné Füzesi Gabriella a városüzemeltetési osztály vezetıje további kiegészítésként elmondta,
hogy a KAC pályázatot 2002. február 15-ig kell benyújtani.
Dr. Dávid Imre polgármester további hozzászólás hiányában felkérte a képviselıket hozzák meg
döntésüket.
A képviselı-testület egyhangú, 20 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
24/2002. (I. 31.) KT sz. határozata
1.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete egyetért azzal, hogy az önkormányzat 2002. Évben
céltámogatási igénybejelentést nyújtson be a Belügyminisztérium felé a nettó 389.996 ezer
Ft összköltségő szennyvízcsatorna hálózat „19-20-21” öblözet és IV. ütem építésének
munkáira. A pályázati rendszerhez kapcsolódóan a céltámogatási igénybejelentéshez a
különféle fejezetkezeléső alapoktól ígérvények beszerzése szükséges.
A Képviselı-testület egyetért azzal, hogy az önkormányzat a KVM pályázati felhívásnak
megfelelıen Vízügyi Célelıirányzat pályázatot nyújtson be az ígérvény kiadása érdekében.
Az igényelt támogatás összege összesesen: 58.499 ezer Ft.
A Képviselı-testület saját forrásként 39.000 ezer Ft-ot az éves költségvetési rendeletében
biztosított az alábbi ütemezés szerint
- 2002. Évben
19.500 ezer Ft,
- 2003. Évben
19.500 ezer Ft.
Határidı: értelem szerint
Felelıs: Dr. Dávid Imre polgármester.
2.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete egyetért azzal, hogy az önkormányzat 2002. évben
Céltámogatási igénybejelentést nyújtson be a Belügyminisztérium felé a nettó 389.996 ezer
Ft összköltségő szennyvízcsatorna hálózat „19-20-21” öblözet és IV. ütem építésének
munkáira. A pályázati rendszerhez kapcsolódóan a céltámogatási igénybejelentéshez a
különféle fejezetkezeléső alapoktól ígérvények beszerzése szükséges.
A Képviselı-testület egyetért azzal, hogy az önkormányzat a pályázati felhívásnak
megfelelıen Környezetvédelmi Alap pályázatot nyújtson be az ígérvény kiadása érdekében.
Az igényelt támogatás összege összesesen: 77.999 ezer Ft.
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A Képviselı-testület saját forrásként 77.999 ezer Ft-ot az éves költségvetési rendeletében
biztosított az alábbi ütemezés szerint
- 2002. Évben
39.000 ezer Ft,
- 2003. Évben
38.999 ezer Ft
Határidı: értelem szerint
Felelıs: Dr. Dávid Imre polgármester.
3.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete egyetért az Öregszılıi vízvezeték hálózat
bıvítésének I. ütemének megvalósításával.
A Képviselı-testület nettó 19.503.448.- Ft összköltségő beruházás megvalósításához a
3.900.690.- Ft összegő saját forrást a 2002. Évi költségvetésébıl biztosítja.
A megvalósítás érdekében a Közlekedési és Vízügyi Minisztériumhoz benyújtandó
pályázatában a Vízügyi Célelıirányzatból 7.801.379.- Ft vissza nem térítendı támogatást
igényel.
A megvalósításhoz szükséges saját forrás biztosítására utasítja a jegyzıt, hogy a 2002. Évi
költségvetési rendelet módosítását készítse elı.
Határidı: azonnal, a költségvetési rendelet módosítására: 2002. Június 30.
Felelıs: Dr. Dávid Imre polgármester, Dr. Csorba Csaba jegyzı
Bejelentések
Tótka Sándor képviselı felvetette, hogy gondot jelentenek a városban a hanyagul tartott ebek, a
kutyákat nem kötik meg a tulajdonosok és a rossz kerítés miatt kiszöknek az utcára és a járókelıket
félelemben tartják. Ezzel kapcsolatosan született már egy olyan rendelet, mely arról szólt, hogy a
kutyáknak lesz fültetoválása, de sajnos ebbıl nem valósult meg semmi. Javasolná a kutyák klotáliával
való megjelölését. Valamilyen módon meg kellene oldani ezt a problémát.
Dr. Csorba Csaba jegyzı a felvetésre elmondta, hogy a rendeletben meghatározott fültetoválót meg
kellett volna az önkormányzatnak elılegezni az állatorvosok felé és az eboltás során meg lehetett
volna oldani a tetoválásokat. Annyi elınye lett volna a tetoválásnak, ha befogják az állatot,
azonosítható lett volna a tulajdonos. Maga az a probléma, hogy hogyan történjen az állatok befogása,
továbbra is probléma marad.
Knapcsek Béla képviselı hozzászólásában elmondta, hogy valóban nem a kóbor kutyákkal van a baj,
hanem azokkal a kutyákkal, melyek kiszöknek az utcára a rossz kerítések miatt.
Dr. Kovács Béla képviselı hozzászólásában elmondta, hogy a Magyarországon törzskönyvvel
rendelkezı kutyák tetoválva vannak, vagy fülben, vagy hasporcba, ezek a tetoválási számok felnıtt
korban alig észre vehetık. A klotálival történı megjelölést nem tartja helyes megoldásnak.
Vass Ignác képviselı tájékoztatásul elmondta, hogy a Duplex Kft. Postázta a közbeszerzési eljárással
kapcsolatos dokumentumokat.
Hangya Lajosné bizottsági elnök kérdésében elhangzott, hogy az épülı szociális bérlakások leendı
bérlıit pályázat útján fogják kiválasztani, vagy ha nem milyen módon lehet lakáshoz jutni? Ha
pályáztatás lesz, milyen feltételek lesznek meghatározva?
Dr. Dávid Imre polgármester válaszában elmondta, hogy a pályázati módot fogják választani, akkor,
ha már az építkezés az utolsó fázisaiban lesz, és akkor határozzák meg a feltételeket is.
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Czibulka György képviselı felvetette, hogy a Vásártéri lakótelep játszótere nem eléggé
megvilágított, nincs fa, a szülık nem tudnak leülni, mert nincs pad. Meg kellene oldani a
közvilágítását, egy kissé parkosabbá kellene átalakítani, és néhány padot kellene elhelyezni.
Ugyanennek a résznek nincs biztosítva a vízelvezetése, esı és hóolvadás esetén a vasút melletti részen
áll a víz.
Jenei Bálint a jogi és ügyrendi bizottság elnöke felvetette, hogy a Bocskai, a Jókai és a Petıfi utca
találkozásánál a csatornázási munkák miatt arra a részre hordják a törmeléket, földet. Az út esıs
idıben földes útnak felel meg, mert nagy a sár. Véleménye szerint nem oda kellett volna lerakóhelyet
kialakítani.
Hangya Lajosné bizottsági elnök a Czibulka György képviselı felvetésére elmondta, hogy a
Népjóléti Minisztériumnak, a Családjogi Minisztériumnak és a Máltai Szeretetszolgálatnak van egy
játszótér program, amely pl. Szegeden már elkészült és gyönyörő. Meg kellene nézni, hogy milyen
feltétele van, hogy a városban is legyen egy szép, kulturált játszótér.
Dr. Dávid Imre polgármester a felvetésre elmondta, hogy próbál a város pályázatokat benyújtani
ezzel kapcsolatosan, melyek elıkészítése folyamatban van.
Ifj. Dógi János képviselı a felvetésre szintén reagálva elmondta, hogy az Ifjúsági és Sport
Minisztériumnak szintén van pályázata kiírva játszóterekre, melyekre csak önkormányzatok
nyújthatnak be pályázatot.
További bejelentés nem lévén a Polgármester tájékoztatta a jelenlévıket, hogy az Ötv. 12. § /4/
bekezdése alapján a Polgármester illetményének meghatározására javaslat tétel, A jegyzı minısítése
és címzetes fıjegyzıi cím adományozásának kezdeményezése, Gellai Józsefné Intézményvezetı
illetményének megállapítására javaslattétel, Vass Ignác Intézményvezetı illetményének
megállapítására javaslattétel, és a Lakásfenntartási támogatás elutasító határozatok ellen benyújtott
fellebbezések tárgyú elıterjesztések megvitatására zárt ülés keretében kerül sor.
Megköszönte az érdeklıdık részvételét és a nyilvános ülést bezárta.

K. m. f.

Dr. Dávid Imre
Polgármester

Dr. Csorba Csaba
jegyzı

Babos László
hitelesítı

Ifj. Dógi János
hitelesítı
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