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JEGYZİKÖNYV
Készült Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete 2002. Február 28-i ülésérıl a Városháza
Nagytermében.
Jelen vannak:

Dr. Dávid Imre polgármester, Gellai Imre, Dezsı Zoltán alpolgármesterek,
Babos László, Bátori Gyula, Czibulka György, Császárné Gyuricza Éva, ifj.
Dógi János, Hack Mária, Hangya Lajosné, Jakus Imre, Jenei Bálint, Knapcsek
Béla, Dr. Kovács Béla, Tótka Sándor, Dr. Valach Béla, Vass Ignác
képviselık,
Dr. Csorba Csaba jegyzı, Megyeri László aljegyzı,
Tímárné Binges Irén, Uhrin Zoltánné, Havelda Jánosné, Ferencziné Füzesi
Gabriella, Tóth Lajosné osztályvezetık,
Önkormányzati intézmények vezetıi, a helyi és a megyei sajtó képviselıi,
Jakucs Mária és Szabóné Galambos Éva jegyzıkönyvvezetık,

Dr. Dávid Imre polgármester köszöntötte a Képviselı-testület jelenlévı tagjait a Jegyzı, Aljegyzı
urat, az intézmények vezetıit, a hivatal osztályvezetıit, a sajtó képviselıit és minden kedves
érdeklıdıt.
Megállapította, hogy az ülés határozatképes, a 20 fıs tagságból jelen volt 17 fı. Betegség miatt
hiányzott Véháné Szedlák Ildikó és Garai János képviselı, míg Kovács Attila képviselı jelezte, hogy
késıbb fog érkezni.
Jegyzıkönyv hitelesítıknek kijelölte Hack Mária és Jenei Bálint képviselıket.
Polgármesteri tájékoztatójában az elmúlt ülés óta eltelt idıszak eseményeirıl kívánt szólni.
Elkezdıdött a választási kampány, a jelöltek bemutatkozásának idıszaka. Mint független polgármester
valamennyi párt jelöltjét szívesen fogadja, aki látogatást kíván tenni városunkban, és amennyiben
meghívást kap, úgy elmegy a választási győlésekre.
A Szociális és Családügyi Minisztérium által meghirdetett Békés megyében közmunkaprogramok
megvalósításának 2002. Évi támogatására címő pályázati felhívásra a térségi közmunkaprogramok
keretén belül megvalósuló települések csapadékvíz-csatorna karbantartási munkáira benyújtott
pályázatunk a megyében egyedül a miénk volt tartalmilag és formailag elfogadható. A Békés megyei
Területfejlesztési Tanács és a Megyei Munkaügyi Központ, támogató javaslatukkal tovább küldte a
minisztérium felé. Az igényelt 48 millió Ft támogatásból önkormányzatunk 2/3 részben fog
részesedni.
Február 27-én végre megjelent a regionális kommunális hulladéklerakó kivitelezésére vonatkozó
PHARE pályázati kiírás. A pályázati csomagot 15 érdeklıdı vitte ki, majd látjuk, hogy ténylegesen
hányan fogják benyújtani.
Várhatóan május második felében a beruházás el fog indulni.
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A regionális szúnyoggyérítésre vonatkozó közbeszerzési eljárás elindításra került. Az elızetes tervek
szerint az e feladatra társult 16 település önkormányzata március 18-án írja alá az együttmőködési
megállapodást.
Az Állami Számvevıszék vizsgálatot indított a Polgármesteri Hivatalban a szennyvíz és a kommunális
hulladéklerakó beruházások saját ereje és a pályázatok törvényessége vonatkozásában, és a beindult
beruházások folyamatának ellenırzésére.
A Békés Megyei APEH gazdaságrendészeti osztálya a szennyvízberuházás anyagait vizsgálja – Varjú
Elek kezdeményezésére -, aki szerint az önkormányzat jogtalan gazdasági elınyt szerzett, mert a
benyújtott pályázathoz nem volt meg a saját ereje.
A Március 15-i ünnepség rendhagyó módon kerül megrendezésre. 9 órakor ünnepi mise az endrıdi
Katolikus Templomban, 9.45 órakor zászlófelvonás a Hısök terén, a Rózsahegyi Kálmán Általános
Iskola ünnepi mősora, majd koszorúzás. 11 órakor folytatódik a gyomai településrészen a Kner Imre
Gimnázium ünnepi mősorával az országzászlónál, végül koszorúzás a Hısök emlékmővénél.
Az elızetes információk szerint Domokos László országgyőlési képviselı, a megyegyőlés elnöke is
megtiszteli jelenlétével az ünnepséget.
A földpert a megyei bíróság felfüggesztette. A vitás területekre az FVM elfogadta az önkormányzati
szerzıdéseket.
A gyomaendrıdi 2002. Nyári programjának összeállításával kapcsolatban, kisebb vita alakult ki,
ugyanis az álláspont az lenne, hogy május 1-én a gyomai településrész vállalkozói, míg augusztus 20án az endrıdi településrész rendezze a városi ünnepséget.
Március 6-án 10-15 óráig Görög Ibolya a Miniszterelnöki Hivatal volt protokoll fınöke tart elıadást a
Városi Könyvtárban „Európai viselkedés kultúra” címmel.
Kérte a képviselıket, akit érdekel jelezze, a részvétel díját a hivatal átvállalja.
A város Internet honlapja folyamatosan frissítésre kerül, napi hírek olvashatóak.
A szennyvíz hálózatra a rákötések szervezése beindult, márciusban szervezetten megtörténnek a
rákötések a Víziközmő- társulat keretei között.
Kihelyezésre került egy-két útba igazító tábla a város területén, továbbá új buszvárók, szemetes kukák,
padok is elhelyezésre kerülnek.
Február 24-én Kishegyes település új polgármestere Horvát László úr volt vendége városunknak.
Egyéb polgármesteri bejelentése nem volt, megkérdezte az alpolgármester urakat, a képviselıket, van
e napirend elıtti bejelenteni valójuk, esetleg észrevételük az általa elmondottakhoz.
Dezsı Zoltán alpolgármester a szennyvíz rákötéssel kapcsolatban érdeklıdött, hogy ki fogja a
kivitelezési munkákat végezni. Több vállalkozótól is kértek árajánlatot, de ez idáig nem kaptak
visszajelzést, hogy ki fogja a lakossági rákötéseket végezni.
Dr. Dávid Imre polgármester az érdeklıdésre elmondta, információi szerint három vállalkozó adott
árajánlatot, 107, 170 és 180 %-on. A kivitelezırıl a Víziközmő- társulat fog dönteni a soron
következı ülésén.
Egyéb napirend elıtti hozzászólás nem volt, a polgármester az ülés napirendjére az alábbi javaslatot
tette.
Néhány kiegészítı anyag került kiküldésre, illetve az ülés megkezdése elıtt kiosztásra, így a
meghívóban szereplı napirend sorrendje az alábbiak szerint alakulna.
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17. Békés Megyei Területfejlesztési Tanács Céljellegő Decentralizált keretére pályázat benyújtása a
Gyomaendrıdi városközpont fejlesztésére
18. A Gyomaendrıd városközpontjának fejlesztése érdekében pályázat benyújtása a Gazdasági
Minisztérium Települések összképének javítása (SZT-2002-TU-7) címő felhívásra.
19. „Gyomaendrıd Város Szennyvízelvezetése II-III. ütem” beruházás pénzügyi ütemezése a 2001.
Évi költségek és felhasznált források, valamint a II-III-IV. ütem Víziközmő-társulat hozzájárulási
arányának ismeretében.
20. Selyem út- útépítés
21. Pályázat benyújtása a Gazdasági Minisztérium Dél-alföldi turisztikai régióban turisztikai
rendezvények támogatásának elnyerésére „Szent István napok Gyomaendrıdön” IV. Nemzetközi
halfızı verseny és Majorette fesztivál címő rendezvény megtartása érdekében.
22. A helyi önkormányzatok könyvtári és közmővelıdési érdekeltség növelı támogatásáról szóló
15/1998.(III.31.)IKM rendelet alapján pályázat benyújtása a Magyar Mővelıdési Intézethez
közmővelıdési feladatellátást segítı technikai –mőszaki berendezések beszerzése érdekében.
23. Pályázat benyújtása közmővelıdést pártoló önkormányzat -2002. Cím elnyerésére
24. A Kis Bálint Általános Iskola Fı úti és a Sportcsarnok épületének világítás-korszerősítése
25. Bejelentések
Végezetül Fekete Árpádné Gyomaendrıd, Vásártéri ltp. 20/a III/9. Sz. alatti lakos jövedelempótló
támogatás ügyében írt fellebbezése, mely zárt ülés keretében kerül megvitatásra.
Kérte a képviselı-testület tagjait, hogy az ülés napirendjét az általa ismertetett kiegészítésekkel együtt
határozzák meg.
A képviselı-testület a napirendre tett javaslatot egyhangú 17 igen szavazattal támogatta és az alábbi
határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
34/2002.(II. 28.)KT. Sz. határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete az ülés napirendjét az alábbiak szerint határozta
meg:
1. Az egyes pénzbeli és természetbeni szociális ellátások nyújtásának módjáról és
feltételeirıl szóló rendelet módosítása
2. A lakások és helyiségek bérletérıl és elidegenítésérıl szóló rendelet módosítása
3. Öregszılıi ivóvízhálózat üzemeltetési jogának átadása
4. Szúnyoggyérítéssel kapcsolatos megállapodás jóváhagyása
5. Kulich Gy. utca lakosainak kommunális beruházás miatti kommunális adókedvezménye
6. Az önkormányzat és a Vízi közmő Társulat közötti pénzügyi finanszírozási megállapodás
jóváhagyása
7. Békés megye településeinek belterületi vízrendezése I. ütem” pályázat aktualizálása, 2003.
évi címzett pályázaton való részvétel
8. Szavazatszámláló bizottságok tagjainak és póttagjainak megválasztása
9. Kner Emléktéren elhelyezendı csobogókút tervei
10. A 3481-hrsz-ú ingatlanon történı autóbusz forduló kialakítása
11. Alapítványi támogatási kérelmek
12. Sporttrió Kft. támogatási kérelme
13. Fiatal házasok elsı lakáshoz jutásának támogatása
14. Gyomaendrıd, Mirhóháti u. 8. Sz. alatti ingatlan megvásárlása
15. Gastro-Drink Kft. (Szarvas) területvásárlási kérelme
16. Szentmiklósi Zoltánné Gye, Kör u. 32. Sz. alatti lakos kárigénye
17. Békés Megyei Területfejlesztési Tanács Céljellegő Decentralizált keretére pályázat
benyújtása a Gyomaendrıdi városközpont fejlesztésére
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18. A Gyomaendrıd városközpontjának fejlesztése érdekében pályázat benyújtása a
Gazdasági Minisztérium Települések összképének javítása (SZT-2002-TU-7) címő
felhívásra.
19. „Gyomaendrıd Város Szennyvízelvezetése II-III. ütem” beruházás pénzügyi ütemezése a
2001. Évi költségek és felhasznált források, valamint a II-III-IV. ütem Víziközmő-társulat
hozzájárulási arányának ismeretében.
20. Selyem út- útépítés
21. Pályázat benyújtása a Gazdasági Minisztérium Dél-alföldi turisztikai régióban turisztikai
rendezvények támogatásának elnyerésére „Szent István napok Gyomaendrıdön” IV.
Nemzetközi halfızı verseny és Majorette fesztivál címő rendezvény megtartása
érdekében.
22. A helyi önkormányzatok könyvtári és közmővelıdési érdekeltség növelı támogatásáról
szóló 15/1998.(III.31.)IKM rendelet alapján pályázat benyújtása a Magyar Mővelıdési
Intézethez közmővelıdési feladatellátást segítı technikai –mőszaki berendezések
beszerzése érdekében.
23. Pályázat benyújtása közmővelıdést pártoló önkormányzat -2002. Cím elnyerésére
24. A Kis Bálint Általános Iskola Fı úti és a Sportcsarnok épületének világítás-korszerősítése
25. Bejelentések
Határidı: azonnal
Az elsı napirend megvitatása elıtt a lejárt határidejő határozatok végrehajtásáról szóló jelentés
elfogadására kérte a képviselıket.
A 15/2002.(I.31.)KT. sz. határozat kiegészítéseként elmondta, az endrıdi gyógyszertár bérlıje is
elfogadta a Képviselı-testület által meghatározott feltételeket, a szerzıdés megkötése folyamatban
van.
A 322/2001.(XII.20.)KT. sz. határozattal kapcsolatban tájékoztatta a képviselıket, hogy Corini Margit
festımővésznı síremlékének felújítása befejezıdött, az önkormányzat által erre a célra adott 200.000
Ft összegő támogatást a vállalkozó megtoldotta, így a síremlék szép kivitelben készülhetett el.
A 324/2001.(XII.20.)KT. számú határozatban meghatározott feltételekre Balázs Dezsı vállalkozó nem
nyilatkozott, ugyanakkor újabb kérelemmel állt elı, és a már értékesítésre kijelölt 1500 m2-en felül
újabb területrészt akar megvásárolni a vásártér területébıl.
A kérelem a képviselı-testület soron következı ülésére kerül majd beterjesztésre.
További kiegészíteni valója nem volt, megkérdezte a képviselı-testület tagjait, van e kérdésük,
észrevételük a leírtakkal kapcsolatban.
Hozzászólás az érintettek részérıl nem volt, a jelentést egyhangú 17 igen szavazattal elfogadták és az
alábbi határozatot hozták.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
35/2002.(II. 28.)KT. Sz. határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete a 13/2002.(I.31.), 14/2002.(I.31.),
15/2002.(I.31.),
19/2002.(I.31.),
91/2001.(IV.26.),
312/2001.(XII.20.),
320/2001.(XII.20.), 322/2001.(XII.20.), 324/2001.(XII.20.) KT. számú határozatokról
készült jelentést elfogadta.
Határidı: azonnal
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1. Napirendi pont
Az egyes pénzbeli és természetbeni szociális ellátások nyújtásának módjáról és feltételeirıl szóló
19/2000.(VII.18.)KT. sz. rendelet módosítása
Dr. Dávid Imre polgármester felkérte Dr. Csorba Csaba jegyzı urat ismertesse a rendelet módosítás
lényegét.
Dr. Csorba Csaba jegyzı elmondta, a szociális igazgatásáról és szociális ellátásokról szóló törvény
módosítása miatt az önkormányzat szociális rendeletét három terülten szükséges módosítani.
- az ápolási díj tekintetében a törvény nem szabályozta a kötelezıen felülvizsgálandó esetek számát,
ami a helyi rendeletünkben ez idáig úgy volt meghatározva, hogy minden évben felül kell
vizsgálni az ápolási díj megállapításának feltételeit. A törvényben kétéves felülvizsgálati idıtartam
szerepel, így a helyi rendelet ennek megfelelıen módosul. Ugyanakkor a törvény módosításával
változott a 18. Életévét betöltött tartósan beteg személy ápolása miatt megállapítható ápolási díj
összege, mely az öregségi nyugdíj legkisebb összegének 80 %-ra változott, így a helyi rendeletben
lévı 70 % törvénysértı.
- A rendeletmódosítással beépítésre kerül a városban kiépítésre kerülı szennyvízcsatorna hálózatra
való rácsatlakozáshoz igényelhetı támogatás mértéke. Az egyszeri támogatás mértéke
lakásingatlanonként maximum 16.000 Ft. A támogatás igénylése a társuláson keresztül fog
történni. A támogatás minden kérelmezıre külön határozatban kerül megállapításra, amit nem a
kérelmezınek, hanem a munka elvégzését követıen a leendı kivitelezınek fognak folyósítani.
- Harmadsorban a lakásfenntartási támogatás igénylésénél figyelembe veendı - az energetikus által
az energiahordozók 2002. Évi árának emelésére tekintettel megküldött szorzószámok miatt, kell a
rendelet 1. Sz. mellékletét módosítani.
Dr. Dávid Imre polgármester megköszönte a szóbeli kiegészítést, majd felkérte a képviselıket a
rendelet megalkotására. A szavazás elıtt felhívta a figyelmet arra, hogy a rendelet megalkotásához
minısített többségő szavazatra van szükség.
A képviselı-testület egyhangú 17 igen szavazattal megalkotta
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
4/2002.(…….)KT. sz. rendeletét
az egyes pénzbeli és természetbeni szociális ellátások
nyújtásának módjáról és feltételeirıl szóló többször módosított
19/2000.(VII.18.)KT. sz. rendelet módosításáról
2. Napirendi pont
A lakások és helyiségek bérletérıl és elidegenítésérıl szóló rendelet módosítása
Dr. Csorba Csaba jegyzı elmondta, mint emlékezetes a képviselı-testület az elmúlt ülésén döntött a
városi gyógyszertárak bérleti díjának mértékérıl, amely a forgalom 1.5 %. Ugyanakkor döntés
született arról, hogy a gyógyszertárakban lévı három lakás használatáért bérleti díj kerüljön
megállapításra, melyek mértéke az egyéb szolgálati bérlakások után fizetendı bérleti díjnak megfelelı
összegben került meghatározásra.
A rendelet ezen lakások szolgálati bérlakások állományába történı felvételét, és a megállapított bérleti
díjak mértékét tartalmazza.
A képviselı-testület részérıl hozzászólás, vélemény nem volt, a döntés elıtt a polgármester felhívta a
figyelmet arra, hogy a rendelet megalkotásához minısített többségő szavazatra van szükség.
A képviselı-testület egyhangú, 17 igen szavazattal megalkotta
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Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
5/2002.(…….)KT. sz. rendeletét
a lakások és helyiségek bérletérıl és elidegenítésérıl
szóló 12/2001.(IV.27.)KT. sz. rendelet módosításáról
3. Napirendi pont
Gyomaendrıd Öregszılıi ivóvíz hálózatának üzemeltetése
Dr. Dávid Imre polgármester elıljárójában hangsúlyozta, tudomása szerint a Pénzügyi és Gazdasági
Bizottság a témát nem tárgyalta, ezért elnézést kért a bizottságtól.
Az elıterjesztés lényege: ahhoz, hogy az önkormányzat a pályázatot benyújthassa a Vízmővek vállalat
felé az öregszılıi ivóvízhálózat bıvítésének támogatására, elıször nyilatkozni kell, hogy a keletkezett
vagyont az önkormányzat bérbeadás útján üzemelteti a vízmővek vállalattal. A beruházási költség
ÁFÁ-jának visszaigénylésére csak így van lehetıség.
Kérte a képviselıket, hogy mindezek alapján hozzák meg döntésüket.
A képviselı-testület egyhangú 17 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
36/2002.(II. 28.)KT. Sz. határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete a beruházás eredményeképpen megvalósuló
Gyomaendrıd Öregszölı kibıvített hálózatát bérbeadás útján kívánja a Békés Megyei
Vízmővek Vállalattal üzemeltetni.
A Képviselı-testület utasítja a Polgármestert, hogy az ivóvízhálózat üzemeltetésére
vonatkozó szerzıdést kösse meg.
Határidı: 2002. december 31.
Felelıs: Dr. Dávid Imre polgármester
4. Napirendi pont
Regionális szúnyoggyérítéssel kapcsolatos megállapodás-tervezet
Dr. Csorba Csaba jegyzı az alábbiak szerint ismertette az elıterjesztést.
Mint a polgármester úr is említette, 16 település együttmőködésének keretében pályáztatási eljárás
indult a települések szúnyoggyérítésének feladat ellátására.
Az együttmőködésben résztvevı önkormányzatok a költségek csökkentése érdekében pályázatot
nyújtottak be a Magyar Turizmus Rt-hez, melyen 33 millió Ft vissza nem térítendı támogatást
nyertek.
Az elıterjesztés melléklete tartalmazza a települések közötti együttmőködési megállapodás- tervezetét,
amelyet, ha az érintet települések önkormányzatai elfogadnak, az elızetes tervek szerint március 18-án
Matolcsy György államtitkár úr látogatása során kerülne aláírásra.
Az együttmőködés egy lazább, a társulási törvénynek megfelelıen történne. A célok között
elsıdlegesen a szúnyoggyérítéssel kapcsolatos együttmőködés szerepel, de beépítésre került a
települések környezetvédelmi célok érdekében való kölcsönös fellépése is.
Az elızetes tárgyalások során felmerült annak kérdése, hogy kell e bıvíteni a 16 település körét,
amivel kapcsolatban a településeknek az volt a véleménye, hogy nem kell.
A megállapodás-tervezet 4. pontjában elírás történt, a pályáztatási eljárások lefolytatására
létrehozandó szakértıi bizottságban résztvevı önkormányzatok között Csárdaszállás helyett Doboz
település önkormányzata fog szerepelni.
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A közbeszerzési eljárás elindult, az ajánlati felhívást elfogadták a települések. A közbeszerzési
értesítıben történı megjelenést követıen, ha jogorvoslati kifogás nem érkezik, a kivitelezıvel a
szerzıdés megkötésre kerülhet.
Dr. Valach Béla bizottsági elnök aziránt érdeklıdött, hogy amennyiben még is bıvítésre kerülne a
települések köre, úgy a pályázaton elnyert támogatási összeg osztódna tovább, vagy arányosan
növekedne. Amennyiben ez standart összeg, úgy tényleg nincs értelme csökkenteni a mőszaki
tartalmat, az elvégzendı feladatokat. Viszont, ha ez az összeg valamilyen módon növelhetı, úgy
meggondolandó a bıvítés annak érdekében, hogy a gyérítésre minél szélesebb körzetben kerüljön sor.
Dr. Dávid Imre polgármester hangsúlyozta, a kapott összeg erre az évre szól, a 16 település részére.
Bıvítés esetén nem az összeg nagysága kerülne felosztásra.
Jó néhány település részérıl volt már érdeklıdés például érdeklıdtek a Mátra vidékérıl is. Ami
számunkra inkább jó lenne, ha a Körösökhöz közel fekvı települések, mint például Békéscsaba,
Dévaványa csatlakoznának.
Jenei Bálint bizottsági elnök elmondta, az Ügyrendi és Jogi bizottság támogatta a megállapodás
megkötését. Pozitívumként kell értékelni, hogy városunk megkapta a gesztor szerepet, ami nyilván
plusz feladatot ró majd a hivatalra. Az egyre növekvı turizmus ennek a feladatnak az ellátását
mindenképpen indokolja.
Kérdésként vetette fel, hogy a gyérítés egy-egy településen mekkora területen fog történni, továbbá
egy-egy holtág vonatkozásában mekkora területre fog kiterjedni, és azoknak mennyi összeggel kell
hozzájárulni.
Dr. Dávid Imre polgármester a kérdésre válaszolva elmondta, térképpel még nem rendelkeznek, de
településenként meg van az a terület nagyság, amelyen a védekezés történik. Ötszöri védekezésrıl
lenne szó, a hozzájárulás mértéke ma még nem ismeretes, de az biztos, hogy kevesebb lesz, mint az
elmúlt évben volt.
További hozzászólás, kérdés nem hangzott el a Polgármester szavazásra bocsátotta a megállapodástervezetet azzal a pontosítással, miszerint a 4. pontban Csárdaszállás település helyett Doboz település
szerepeljen.
A képviselı-testület egyhangú 17 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
37/2002.(II. 28.)KT. Sz. határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete jóváhagyja a szúnyoggyérítés hatékonyabbá
tételére létrejött Körösvölgyi Települések Regionális Szervezetében résztvevı
önkormányzatok közötti megállapodást.
Határidı: azonnal
5. Napirendi pont
A Kulich Gyula utca lakosainak útfelújítási hozzájárulás miatti kommunális adó kedvezménye
Dr. Csorba Csaba jegyzı hangsúlyozta az elıterjesztés egy elızetes anyagként szerepel, amely azt
célozná meg, hogy amennyiben a Képviselı-testület részérıl olyan döntés születik, úgy az adórendelet
módosítása a soron következı ülésre elıterjesztésre kerül.
A téma megvitatása során véleményeltérés alakult ki a bizottságok között, viszont ennek ellenére
természetesen az utca lakosai mindenképpen meg fogják kapni az 1 éves adómentességet, mivel a 10
%-os összegő saját erı befizetését teljesítették, aminek következtében megtörtént az utca aszfalt
burkolat javítása.
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A véleményeltérés abból alakult ki a bizottságok között, hogy legyen e az adórendeletben egy újabb
adómentességi tétel.
A Pénzügyi és Gazdasági bizottság azt az álláspontot képviselte, hogy az adórendelet módosításra e
tárgykörben ne kerüljön sor, az adómentességek köre ne bıvüljön, mivel az olyan jelentıs összegő
bevétel kiesést jelenthet, ami veszélyeztetheti a költségvetésben a hulladékkezeléssel kapcsolatos
mentességeket.
Ezzel szemben a többi bizottságnak az volt a véleménye, hogy ez egy olyan bevételt jelenthet a többi
feladathoz- az utcák javításához – amivel növelhetı a lakossági erı bevonásával felújítandó utak
száma.
Az, hogy a két alternatíva közül melyik kerül elfogadásra, a képviselı-testület bölcsességén múlik.
Knapcsek Béla, mint a választókerület képviselıje hozzászólásában elmondta, az elıterjesztés
elolvasásakor nem igazán értette mi a különbség a Kulich Gy utca burkolat megerısítése és
aszfaltozása, és más utca burkolat megerısítése és aszfaltozása között. A különbség csupán annyi,
hogy a Kulich Gy. utca lakosainak 10 % hozzájárulást kellett fizetni, mivel az ottani buszközlekedés
miatt jelentısen romlott az út állapota.
Véleménye szerint, amennyiben rendelet módosítás nélkül, ezt az esetet egyedileg el lehet bírálni,
teljesen megfelelı lenne. A tényleges probléma igazán akkor jelentkezett, amikor az utca lakói
megkapták a magánszemélyek kommunális adójának befizetésére vonatkozó csekket. Miután ezt a
lakosok jelezték felé, felkereste a hivatal adócsoportjának vezetıjét, és az egyeztetést követıen
tájékoztatta az érintetteket, hogy egyedi határozat alapján megkapják az adómentességet. Sajnálatát
fejezte ki azért, hogy a csekk kiküldésével bosszantották a lakosokat, a szervezéskor ı írta le, hogy 1
éves kommunális adókedvezményben fognak részesülni.
Tótka Sándor képviselı a maga részérıl javasolta a rendelet ennek megfelelıen történı módosítását.
Ez egy út állagának a megırzését vonná maga után, ha már a lakosok áldoznak erre, az egy éves
adómentességet megérdemlik.
Jenei Bálint bizottsági elnök elmondta, az Ügyrendi és Jogi Bizottság támogatta az adórendelet
módosítását, annál is inkább mert ebben a formában nem volt egy jogszerően elıkészített dolog,
Knapcsek Béla képviselı úr nem megalapozottan ígérte meg ezt a kedvezményt a lakosságnak.
Amennyiben a Képviselı-testület úgy dönt, ezt a rendelet módosítással lehet korrigálni
Az, hogy ennek költségvetést érintı hatása mi lesz, a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság részérıl tudják
megítélni. A város jelenlegi gazdasági helyzetében lehet, hogy nem indokolt ilyen kedvezmények
adása, de személyes véleménye szerint ott, ahol annak idején a lakosság jelentıs hozzájárulásával
létesültek az utak, a városnak egy kedvezıbb gazdasági helyzetében arra kellene orientálódni, hogy
még egyszer ne terheljék meg a lakosságot.
Az átmeneti helyzetben elfogadhatónak tartotta az 1 éves mentesség megadását, de ezt jogilag le kell
szabályozni, hogy ebbıl ne legyenek félreértések, lakossági problémák.
Babos László a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke hangsúlyozta a bizottsági ülésre beterjesztett
anyagból nem derült ki, hogy itt rendeletet kellene módosítani. A fı gondja a bizottságnak inkább
abból eredt, hogy nem volt ismeretes mennyi lenne ennek a kedvezménynek az adókiesés vonzata.
Kétségtelen, hogy a település útjainak többsége felújításra vár, a szennyvízcsatorna hálózat kiépítése
pedig tovább rontja ezt a helyzetet, így feltehetı, hogy ha most egy precedens teremtünk, sorba
jelentkeznek majd az utcák hasonló igénnyel, fıleg, ha ezt a rendeletbe is foglalják.
Tehát a bizottság részérıl a fı kérdés az volt, hogy ez által milyen összegő adóbevételtıl esne el a
város, és a kiesett bevételt mibıl fogják pótolni. Talán jövıre adót fognak emelni, hogy erre
meglegyen a pénz, vagy a következı évi költségvetésbıl tudnak majd fedezetet biztosítani a sorozatos
kérelmek teljesítésére.
Császárné Gyuricza Éva képviselı véleménye szerint, ha egy önkormányzati tulajdonú út
felújításához – amelynek költsége az önkormányzatot terhelné – a lakosság hozzájárulását kérik, az
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adórendelet módosítása, az 1 éves kommunális adókedvezmény teljes mértékben jogos lenne. A
Pénzügyi bizottság véleményével ellentétben javasolta a rendelet módosítását.
Babos László bizottsági elnök hangsúlyozta, most miután kiderült, hogy adórendelet módosításról
lenne szó, a bizottság tagjai saját megítélésük szerint fognak dönteni. Bizonyára nem lenne ellenükre,
ha az így kiesı bevételt lenne mibıl pótolni.
Dr. Dávid Imre polgármester összegezve az elhangzott véleményeket azzal a javaslattal élt, miszerint
egyszeri döntés alapján állapítsák meg a Kulich Gy utca lakóinak 2002. Évre vonatkozó kommunális
adókedvezményét, és amennyiben ilyen kérések más utcák részérıl is érkeznek, akkor kerüljön sor az
adórendelet módosítására.
A képviselı-testület egyetértve a javaslattal 15 igen szavazattal, 2 tartózkodás mellett az alábbi
határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
38/2002.(II. 28.)KT. Sz. határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete a helyi adókról szóló 21/2000.(VII.18.)KT.
sz. rendeletben szabályozottaktól eltérıen egy év kommunális adó mentességet
biztosít a Kulich Gy. utca azon lakosainak, akik a 2001. Évben elkészült útburkolat
felújítási munkálatokhoz hozzájárulást fizettek be.
A kommunális adókedvezmény 2002. adóévben érvényesíthetı.
Határidı: 2002. Március 30.
Felelıs: Dr. Csorba Csaba jegyzı
6. Napirendi pont
Gyomaendrıd II-III-IV. ütem szennyvízberuházás finanszírozásának biztosítására támogatási
szerzıdés megkötése
Dr. Dávid Imre polgármester felkérte Dr. Csorba Csaba jegyzı urat az elıterjesztés lényegi
ismertetésére.
Dr. Csorba Csaba jegyzı ismételt elnézést kért a Pénzügyi és Gazdasági Bizottságtól, hiszen ezt az
elıterjesztést sem tárgyalta a bizottság.
Az Állami Számvevıszék vizsgálata során derült ki, hogy azt a társberuházási szerzıdést, mely az
önkormányzat és a Vízi közmő társulat között jött létre a lakossági pénzek önkormányzat részére
történı átutalásáról – a képviselı-testületnek jóvá kell hagyni.
Gyakorlatilag a szerzıdés aláírására azon képviselı-testület döntése alapján került sor, melyben az
önkormányzat kezességet vállalt a társulás hitel felvételéhez.
Dr. Dávid Imre polgármester a képviselık figyelmébe ajánlotta az elıterjesztés mellékleteként
kiosztott táblázatot.
Babos László a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke a maga részérıl elfogadásra javasolta a
támogatási szerzıdés-tervezetet. A „Kırös” az „Körös”-ként szerepeljen a szerzıdésben.
Egyéb hozzászólás, vélemény nem hangzott el, a Képviselı-testület egyhangú 17 igen szavazattal az
alábbi határozatot hozta.
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Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
39/2002.(II. 28.)KT. Sz. határozata

Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete a Hármas-Körös Csatornamő Beruházó Víziközmő
Társulattal a 2001. November 8.-án kelt társberuházási szerzıdésben megjelölt feladatok
végrehajtásának biztosítása érdekében az alábbi támogatási szerzıdést köti meg:
Támogatási Szerzıdés
Amely létrejött egyfelöl a Hármas-Körös Csatornamő Beruházó Víziközmő Társulat, székhelye: 5500.
Gyomaendrıd, Szabadság tér 1., adószáma: 12736975-1-04, TEÁOR kód: 7420,
( továbbiakban: Támogató ),
másfelöl Gyomaendrıd Város Önkormányzata ( Címe: 5500. Gyomaendrıd, Szabadság tér 1. )
Számlavezetı pénzintézet neve: OTP Bank Rt.
Számlaszáma:
11733120-15346614-00000000
Adószáma:
15346614-2-04
( továbbiakban: Megvalósító ), között az alulírt helyen és napon az alábbi feltételekkel.
1.

A szerzıdı felek között 2001. November 8.-án létrejött társberuházási szerzıdésben
megfogalmazott Gyomaendrıd Város területén szennyvízcsatorna hálózat kiépítésének
részleges finanszírozására jelen támogatási szerzıdést kötik.

2.

A Megvalósító kötelezettséget vállal arra, hogy a támogatásként kapott összeget
társberuházási szerzıdésbe megfogalmazott feladatok finanszírozására használja fel.

4.

Támogató vállalja, hogy a Megvalósító a társberuházási szerzıdésben megfogalmazott
feladatok finanszírozása érdekében 260 millió Ft összegő támogatást biztosít a szerzıdéshez
mellékelt ütemezés szerinti bontásban

5.

Megvalósító köteles az általa vállalt társberuházói feladatok végrehajtásával összefüggésben
felmerült költségek teljesítését igazoló bizonylatok ( vállalkozói számlák, szerzıdések ),
valamint számlákat helyettesítı bizonylatok, okmányok másolatait átadni a támogatónak.

6.

Támogató kötelezettséget vállal arra, hogy a feladatok elvégzését igazoló 5. Pontban leírt
bizonylatok átadását követı 10 napon belül intézkedik a pénzeszköz átutalásáról a
megvalósító 11733120-15346614-0000000 számú bankszámlájára.

7.

Megvalósító köteles a részére biztosított támogatást számviteli nyilvántartásaiban
elkülönítetten kezelni. Ennek keretében külön szakfeladaton kimutatni a költségeket, illetve
kiadásokat.

8.

Támogató jogosult azonnali hatállyal felmondani a jelen szerzıdést és ennek eredményeként
a Megvalósítótól a támogatást visszakövetelni, ha
- a megvalósító jelen szerzıdésben rögzített kötelezettségeit egyáltalán nem, vagy
részben teljesíti,
- a támogatási összegnek a társberuházási szerzıdésben meghatározott célra történı
fordítása lehetetlen,
- a Megvalósító fizetésképtelenné válik, vagy annak veszélye fennáll,

9.

Jelen szerzıdés nem szabályozott kérdéseiben a Ptk. szabályai az irányadók.
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Jelen szerzıdésben foglaltakat a szerzıdı felek – mint akaratukkal mindenben megegyezıt –
helybenhagyólag tudomásul veszik, és ezt aláírásukkal is elismerik.
Gyomaendrıd, ……..
…………………………………………..
Támogató

…………………………………………….
Megvalósító

Határidı: 2002. március 31.
Felelıs: Dr. Dávid Imre polgármester

7. Napirendi pont
„Békés megye településeinek belterületi vízrendezése I. ütem” pályázat aktualizálása, 2003. Évi
címzett pályázaton való részvétel
Dr. Dávid Imre polgármester elmondta, az elmúlt évihez hasonlóan a pályázat 2003-ban is
benyújtásra kerül a megyei önkormányzat által, melyhez a településünknek semmiféle kötelezettséget
vállalni nem kell.
Az igényelt támogatás elnyerése estén 101 millió Ft értékő beruházásra kerülne sor Gyomaendrıdön
2003-2006 évben.
A képviselı-testület részérıl hozzászólás, vélemény nem hangzott el a határozati javaslatban
foglaltakat egyhangú 17 igen szavazattal támogatták és az alábbi határozatot hozták.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
40/2002.(II. 28.)KT. Sz. határozata
Gyomaendrıd város Képviselı-testülete „Békés megye településeinek belterületi vízrendezése
I. ütem” megnevezéssel elkészített pályázatot aktualizálásával egyetért, annak megvalósítását
támogatja.
Gyomaendrıd település számára 2000. évben megtervezett és annak 2001. évben
meghosszabbított belterületi vízrendezés elvi engedélyének korszerőségi felülvizsgálatát a
felelıs tervezıtıl, ERBO-PLAN (tervezı: Erdész Béla) kívánja beszerezni, valamint a BékésPLANUM Kultúrmérnöki Kft.-t kívánja megbízni, hogy az Önkormányzat képviseletében az
elvi vízjogi engedély beszerzése tárgyában eljárjon.
Gyomaendrıd város Képviselı-testülete egyetért azzal, hogy a pályázattal 2003. évi címzett
támogatási igénybejelentést tegyen. Az igényelt támogatás mértéke 90 %, összege 101.059
ezer Ft az alábbi ütemezésben:
2003. évben:
2004. évben:
2005. évben:
2006. évben:
Összesen:

7.076 eFt
43.519 eFt
31.181 eFt
19.283 eFt
101.059 eFt

A Képviselı-testület saját forrásként 11.229 eFt-ot az éves költségvetési rendeletében biztosít
az alábbi ütemezés szerint:
2003. évben:
786 eFt
2004. évben: 4.835 eFt
2005. évben: 3.465 eFt
2006. évben: 2.143 eFt
Összesen:
11.229 eFt
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A Képviselı-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a pályázati kiírásnak megfelelı
adatalapok és nyilatkozatok aláírására, és határidıben történı benyújtására.
Határidı: értelem szerint
Felelıs: Dr. Dávid Imre polgármester
/ Kovács Attila képviselı megérkezett, a jelenlévı képviselık száma 18 fı. /
8. Napirendi pont
Szavazatszámláló Bizottságok tagjainak és póttagjainak megválasztása
Dr. Csorba Csaba jegyzı elmondta, a választási eljárásról szóló törvény szabályozza a választási
bizottságok létrejöttét. A választási bizottság egyik típusa a szavazatszámláló bizottság, amely a
legfontosabb feladatot látja el a választási bizottságok mellett –végzi a szavazatok összeszámlálását, és
a választás napján felügyeli és gondoskodik a választási eljárási szabályok betartásáról. A
szavazatszámláló bizottság 3 tagját és a póttagokat a képviselı-testület választja meg. A bizottság
többi tagjára a jelölı szervezetek és a független jelöltek tesznek javaslatot, az eljárási törvényben
meghatározott határidın belül.
A bizottság tagjait úgy próbálták összeválogatni, hogy az önkormányzati választásra már ne kelljen
azon változtatni – állandó lakóhelyük az egyéni választókerületben kell, hogy legyen. Az
összeférhetetlenségi nyilatkozatokat megtették, így esetükben a semlegesség és a pártatlanság
biztosítható.
Az elıterjesztésben vastagabb feketével jelölték meg azoknak a tagoknak a nevét, akik a korábbi
választások során már részt vettek a bizottság munkájában. A tagok a választás napján tiszteletdíjban
részesülnek, amely egy jelképes tiszteletdíj, az erkölcsi megbecsülésük a nagyobb.
A fentieken kívül az elıterjesztés még tartalmaz egy hatáskör átruházást is. A Képviselı-testület
választási bizottságok megválasztására vonatkozó hatáskörét javasolnák az Ügyrendi és Jogi
Bizottságra átruházni, arra az esetre, ha valamely esemény folytán a bizottság tagjaiban változás
következne be.
Dr. Dávid Imre polgármester megköszönte a szóbeli tájékoztatást, majd kérte a képviselıket, hogy
ennek figyelembe vételével hozzák meg döntésüket.
A képviselı-testület egyhangú 18 igen szavazattal a javaslatot elfogadta, és az alábbi határozatot
hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
41/2002.(II. 28.)KT. Sz. határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete az 1997. Évi C tv. 23. § -ban biztosított
jogkörében eljárva a szavazatszámláló bizottságok tagjainak és póttagjainak az
elıterjesztés mellékletében szereplı személyeket választja meg.
A Képviselı-testület az 1990. Évi LXV tv. 10. § -ban foglaltakra figyelemmel az
1997. Évi C tv. 23.§ (1) bekezdésében biztosított hatáskörét az Ügyrendi és Jogi
Bizottságra ruházza.
A képviselı-testület utasítja a polgármestert, hogy az eskütétellel kapcsolatos további
feladatokat végezze el, ezzel egyidejőleg az 1998-2002-ig a szavazatszámláló
bizottsági feladatokat ellátó tagok munkáját megköszöni.
Határidı: 2002. március 31.
Felelıs: Dr. Dávid Imre polgármester és Dr. Csorba Csaba a választási iroda vezetıje
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9. Napirendi pont
Kner emléktéren elhelyezendı csobogókút tervei
Dr. Dávid Imre polgármester felkérte Dr. Valach Bélát a Városfenntartó és Környezetvédelmi
Bizottság elnökét az elıterjesztés szóbeli ismertetésére.
Dr. Valach Béla bizottsági elnök annyit kívánt elmondani, hogy a bizottság a csobogókút terveit
jónak találta, annak megvalósítását támogatta.
Amennyiben a testület is egyetért a megvalósítással, úgy a kút máz és színmintáit elkészíttetik,
valamint a megvalósítás költségvetésére javaslatot kérnek, amely a testülettel is meg fognak
ismertetni.
Dr. Dávid Imre polgármester további tájékoztatásként elmondta, a Fı tér ezen belül a Kner emléktér
rendezésére pályázatot fognak benyújtani. Pályázati saját erıként 10 millió Ft került elkülönítésre az
önkormányzat költségvetésében. Ha nem sikerül nyerni a pályázaton, úgy a beruházást halasztani kell,
mert saját erıbıl azt az önkormányzat nem tudja megvalósítani.
A konkrét tervek megrendelésére csak abban az esetben kerül sor, ha nyerünk a pályázaton.
Hozzászólás, vélemény a képviselık részérıl nem volt a kút megvalósításával egyhangú 18 igen
szavazattal egyetértettek és az alábbi határozatot hozták.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
42/2002.(II. 28.)KT. Sz. határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete a Kner Emléktéren elhelyezendı csobogó kút
bemutatott ötlettervének kialakításával egyetért, annak megvalósítását támogatja. A
továbbiakban a csobogókút vázlattervei alapján a kút megjelenésére vonatkozó máz és
színmintákat elkészíttetjük a mővésszel, majd a megvalósítás költségvetésére is javaslatot
kérünk.
Határidı: értelem szerint
Felelıs: Dr. Dávid Imre polgármester
10. Napirendi pont
A 3481 hrsz-ú ingatlanon történı autóbusz forduló kialakítása
Dr. Csorba Csaba jegyzı elmondta, az Alföldi Közlekedési Kft. kérelemmel fordult az
önkormányzathoz, melyen kérte, hogy a Szent Gellért Katolikus Általános Iskola és a Bethlen Gábor
Szakképzı Iskola Selyem úti épülete közötti önkormányzati területen engedélyezzék egy ideiglenes
buszforduló kialakítását. A buszforduló kialakítására azért lenne szükség, mert a buszok megfordulása
azon a területen körülményes és balesetveszélyes.
A kérelmet a Városfenntartó és Környezetvédelmi Bizottság megtárgyalta és javasolja a buszforduló
kialakításához való hozzájárulást azzal a kikötéssel, miszerint „ a buszforduló karbantartása és majd a
terület eredeti állapotba történı visszaállítása az Alföldi Közlekedési Kft. kötelessége”.
A buszforduló kialakítása elıtt a Kft-nek ki kell kérni a Gyomaszolg Ipari Kft, mint az önkormányzati
tulajdonú út kezelıjének a hozzájáruló nyilatkozatát.
Kérte a képviselıket, hogy a határozati javaslatot az általa elmondottak figyelembe vételével
szíveskedjenek elfogadni.
A képviselı-testület részérıl hozzászólás, vélemény nem volt egyhangú 18 igen szavazattal az alábbi
határozatot hozták.
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Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
43/2002.(II. 28.)KT. Sz. határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete hozzájárul ahhoz, hogy a tulajdonát képezı
3481 hrsz-ú beépítetlen területen ideiglenes jelleggel az Alföldi Közlekedési Kft.
kaviccsal felszórt autóbusz fordulót létesítsen saját költségén azzal a kikötéssel, hogy
a buszforduló karbantartása és a terület eredeti állapotba történı visszaállítása a Kft.
kötelessége.
A létesítés megkezdése elıtt a Kft. szerezze be az útkezelı Gyomaszolg Ipari Park
Kft. hozzájáruló nyilatkozatát.
Határidı: 2002. március 31.
Felelıs: Dr. Dávid Imre polgármester
11. Napirendi pont
Alapítványok támogatási kérelme
Dr. Dávid Imre polgármester felkérte Hangya Lajosné bizottság elnököt néhány szóban ismertesse az
elıterjesztés lényegét.
Hangya Lajosné a Humánpolitikai Bizottság elnöke elmondta, általában a költségvetés elkészítését
követıen különbözı országos, elsısorban egészségügyi célú alapítványok részérıl támogatási
kérelmek érkeznek az önkormányzat felé. Az elmúlt idıszakban ezek a kérelmek anyagi fedezet híján
többségében elutasításra kerültek.
Jelenleg két kérelem vár elbírálásra.
A Humánpolitikai Bizottságnak az volt az álláspontja, hogy mivel az idei évi költségvetésben sem lett
ilyen célra fedezet elkülönítve, ezért a kérelmek kerüljenek elutasításra. A következı évben a
költségvetés készítésekor kell esetleg egy erre a célra szolgáló alapot elkülöníteni, amely felosztásáról
a bizottság saját hatáskörben dönthetne.
Dr. Valach Béla bizottsági elnök egyetértett a Humánpolitikai Bizottság véleményével, az I.
alternatívát azzal a kiegészítéssel javasolta elfogadásra, miszerint a képviselı-testület fedezet híján
alapítványok, egyesületeknek anyagi támogatást nem nyújt, kivéve a helyi pályáztatási rendszert.
Dr. Dávid Imre polgármester figyelemmel a javaslatokra, az I. alternatívát tette fel szavazásra.
A képviselı-testület 17 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
44/2002.(II. 28.)KT. Sz. határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete fedezet híján alapítványoknak,
egyesületeknek anyagi támogatást nem nyújt, kivéve a helyi pályáztatási rendszert.
A Képviselı-testület az 1990. évi LXV. törvény 9. § (3) bekezdésében foglaltak
alapján felhatalmazza a polgármestert, hogy e döntés értelmében a jelenlegi
kérelmeket, illetve a jövıben érkezı kérelmeket minden további elıterjesztés
nélkül válaszolja meg.
Határidı:

Azonnal

51

12. Napirendi pont
Sporttrió Kft. támogatási kérelme
Dr. Csorba Csaba jegyzı az írásos elıterjesztéshez annyit kívánt elmondani, hogy annak idején,
amikor a sportcsarnok vállalkozási üzemeltetésbe lett kiadva az épület főtése a hivatal főtési
rendszeréhez csatlakoztatva termálvíz igénybe vételével történt. Az idıjárási viszonyok függvényében,
ha szükséges volt, úgy azt még gázfőtéssel pótolták.
A vállalkozás megkezdését megelızıen azonban sok esetben gond volt a liget-fürdı termálvíz
ellátásával, így a képviselı-testület döntésének megfelelıen a hivatal és a sportcsarnok főtését
leválasztották a termálvíz rendszerrıl. Ennek megfelelıen a sportcsarnok üzemeltetésére vonatkozó
megállapodásban megfogalmazásra került, hogy amennyiben az épület főtési rendszerében változás
következik be, úgy az üzemeltetı kérheti a plusz költségeinek a megtérítését.
A főtés számlák és az üzemeltetı által végzett számítások alapján a termálvíz alapú főtéshez képest az
üzemeltetési kiadások várhatóan 750 e Ft többletet fognak jelenteni 2002. Évben, ezért a Kft kéri a
750 e Ft támogatás biztosítását, ugyanakkor kijelenti, hogy amennyiben a tényleges számlák alapján
kevesebb lesz a kiadás, akkor azt visszafizeti az önkormányzatnak.
A támogatási igényt a Pénzügyi és Gazdasági bizottság megtárgyalta és javasolja annak megtérítését
azzal, hogy a támogatás mértéke az új energetikusi szakvéleményben foglaltak szerint kerüljön
megállapításra.
Hozzászólás, vélemény a képviselık részérıl nem volt, a bizottság javaslatát egyhangú 18 igen
szavazattal támogatták és az alábbi határozatot hozták.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
45/2002.(II. 28.)KT. Sz. határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı – testülete a Sporttrió Kft.-vel 2000. február 1. napján kelt, a
Városi Sportcsarnok üzemeltetésére kötött megbízási szerzıdés 5./ pontjának értelmében a
Városi Sportcsarnok főtési–és melegvíz ellátás módjának megváltoztatásából erdı igazolt
többlet kiadások megtérítésének mértékét az új energetikusi szakvéleményben foglaltak
szerint állapítja meg.
Határidı: 2002. március 31.
Felelıs: Dr. Dávid Imre polgármester
13. Napirendi pont
Fiatal házasok elsı lakáshoz jutásának támogatása
Hangya Lajosné a Humánpolitikai Bizottság elnöke hozzászólásában elmondta, az elıterjesztés
Timár Mariann kérelmével foglalkozik, aki a Vásártéri ltp 10/1. Sz. alatti földszinti lakás
megvásárlásához kérne önkormányzati támogatást. Nevezett jelenleg önkormányzati bérlakásban lakik
a lakótelepen, a Kner Imre Gimnáziumban dolgozik jelenleg csökkentett munkaidıben, mivel egy
súlyos mőtét miatt leszázalékolásra került. Egyedül neveli kiskorú gyermekét.
A mőtétet követıen kérdésessé vált, hogy tud e tovább dolgozni, így mivel a bérlakás bérleti
jogviszonya munkaviszonyhoz kötött, s ha az megszőnne, úgy a bérleti jogviszony is megszőnik, ezért
megpróbálna saját tulajdonú lakást vásárolni.
Az általa megvásárolni kívánt lakás vételára 4 millió Ft, melyet saját erıbıl és pénzintézeti hitelbıl
fedezne. A pénzintézet azonban a vételár 60 %-ig nyújt hitelt, ezért szüksége lenne az önkormányzati
támogatásra is. A foglalót február hónapban kellene letennie, azonban ha az önkormányzattól nem kap
támogatást, úgy a lakást nem tudja megvásárolni.
A kérelem azért került a képviselı-testület elé beterjesztésre, mivel itt nem fiatal házasok elsı
lakáshoz jutásának támogatásáról van szó, így a testület méltányossága szükséges. Az önkormányzat
költségvetésében e célra elkülönített keret felosztására – a beérkezı kérelmek elbírálására, csak június
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hónapban kerül sor, viszont ahhoz, hogy nevezett a lakás foglalóját le tudja tenni, szükséges lenne a
képviselı-testületnek most dönteni ebben a kérdésben.
A bizottság részérıl az a javaslat fogalmazódott meg, hogy támogassák nevezett kérelmét és az
ingatlan megvásárlásához 450.000 Ft támogatást állapítsanak meg, június havi kifizetéssel.
Kérte a képviselıket a bizottsági javaslat elfogadására.
A képviselı-testület a javaslatot egyhangú 18 igen szavazattal támogatta és az alábbi határozatot
hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
46/2002.(II. 28.)KT. Sz. határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete Timár Marianna Gyomaendrıd,
Vásártéri ltp. 1/2. szám alatti bérlı részére a Gyomaendrıd, Vásártéri ltp. 10/1.
szám alatti ingatlan megvásárlásához 450.000 Ft összegő támogatást állapít meg
kivételes méltányosság címén, melynek 2/3 része kamatmetes hitel, 1/3 része
vissza nem térítendı önkormányzati támogatás.
A megítélt támogatás 2002. Június 31. Napjáig kerül kifizetésre.
Határidı: 2002. Június 31.
Felelıs: Dr. Dávid Imre polgármester
14. Napirendi pont
A Mirhóháti u. 8. szám alatti ingatlan megvásárlása
Babos László bizottsági elnök elmondta, mint az elıterjesztésben is olvasható lehetıség lenne a
Mirhóháti İszikék Idısek Otthonával szemközti ingatlan megvásárlására, mely hasznos lenne a
jelenlegi intézményrendszer, illetve a lakásprogram további fejlesztése tekintetében.
Az eladók képviselıje az ingatlan vételárát 6 millió Ft-ban jelölte meg.
A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság ülésén vita alakult ki a vételárat illetıen, ugyanis a 6 millió Ft-ot
sokknak tartották. A bizottság javaslata, hogy 4.5 millió Ft vételárra tegyenek ajánlatot és hatalmazzák
fel a polgármestert, hogy kezdjen tárgyalásokat a tulajdonosok képviselıjével, aki az alku során a
vételi ajánlatot 5 millió Ft összeghatárig tarthatja.
Dr. Valach Béla a Városfenntartó és Környezetvédelmi Bizottság elnöke a bizottság nevében
javasolta az ingatlan megvásárlását.
Hangya Lajosné a Humánpolitikai Bizottság elnöke elmondta, bár a bizottság ezt a témát nem
tárgyalta, de mindenképpen indokoltnak tartaná az ingatlan megvételét, ahová idısek részére emelt
szintő ellátást biztosító lakások épülhetnének.
Egyéb hozzászólás, javaslat nem hangzott el a Polgármester a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság által
tett javaslatot tette fel szavazásra, miszerint az ingatlan vételárára 4.5 millió Ft összegben tegyenek
ajánlatot, ami az alku során 5 millió Ft –ig tartható.
A képviselı-testület a javaslatot egyhangú 18 igen szavazattal elfogadta és az alábbi határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
47/2002.(II. 28.)KT. Sz. határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı – testülete tekintettel a jövıbeni fejlesztési lehetıségekre
megvásárolja a Mirhóháti u 8. Sz. alatti 308 hrsz-ú lakóház, udvar, gazdasági épület mővelési
ágú ingatlant.
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Gyomaendrıd Város Képviselı – testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy a tulajdonosok
képviselıjével kezdjen tárgyalásokat. Az ingatlan vételárára 4,5 millió Ft összegben tegyen
ajánlatot. Az alku során a vételi ajánlatot maximum 5 millió Ft összeghatárig tarthatja.
Gyomaendrıd Város Képviselı – testülete ajánlatát a kiértesítéstıl számított 8 napig tartja.
Adásvételi szerzıdés megkötése, illetve a vételár kiegyenlítése az eladók nyilatkozatától
számított 30 napon belül.
Gyomaendrıd Város Képviselı – testülete utasítja a jegyzıt, hogy az adásvétel létrejötte után
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
15. Napirendi pont
Castro-Trink Kft. (Szarvas) területvásárlási kérelme
Dr. Dávid Imre polgármester megkérdezte a véleményezı bizottságok elnökeit, a képviselıket van e
kiegészíteni valójuk a napirenddel kapcsolatban.
Vass Ignác képviselı, mint a Liget-fürdı vezetıje elmondta, a Kft. a kérelmében a fürdıvel határos
Sportbüfé elıtt lévı önkormányzati tulajdonú közút területébıl szeretne 85 m2 nagyságú területet
megvásárolni a büfé bıvítése céljából. A bıvítés során egy melegkonyhás étterem kerülne kialakításra,
illetve a tetıtérben egy néhány szobás panzió.
A megvásárolni kívánt területet a büfé jelenleg kerthelyiségként használja.
A fürdı szempontjából mindenképpen jó lenne, ha a büfé kibıvülne, ugyanis a fürdı területén egész
nyáron csak egy melegkonyhás étterem mőködött, ami a táborozók étkeztetését biztosítja. A
vendégforgalom szempontjából indokolt lenne még egy ilyen vendéglátó egység, ahol nem csak a
fürdı vendégek, hanem a környezı panziókban megszállók télen-nyáron tudnának étkezni. Arról nem
szólva, hogy a büfé a jelenlegi küllemétıl azért nyilván jobban nézne ki.
A fürdı részérıl támogatja a terület értékesítését. A fürdı funkciójában már nem használja azt, és nem
is tart rá igényt, viszont a fogalom és a látványosság szempontjából jó lenne, a fürdı környezetébe
illeszkedne.
Dr. Valach Béla bizottsági elnök aziránt érdeklıdött, hogy mivel az épült telekhatáron áll, belsı
megközelítést is enged, vagy csak utcán át történı étkeztetést biztosít a fürdı vendégeinek.
Dr. Csorba Csaba jegyzı az érdeklıdésre elmondta, azért kérnék elsı lépcsıben a látványtervnek és
az egyéb tervdokumentációknak a benyújtását, hogy ezek és más felmerülı kérdések tisztázhatóak
legyenek az érdemi döntés meghozatala elıtt.
Dr. Dávid Imre polgármester tájékoztatta a képviselıket arról, hogy a büfé alatt lévı terület
tulajdonjoga a mai napig nem rendezett. 1993-ban az akkori büfé tulajdonosának kérésére a
Képviselı-testület döntött a felépítmény alatt lévı terület értékesítésérıl, meghatározva a terület
nagyságát, vételárát és a fizetési határidıt. Akkor azonban a vevı a vételárat a határidıig nem fizette
meg. Majd 1997-ben többszöri felszólítás után a vételár ugyan befizetésre került, de az aláírt
adásvételi szerzıdésben a képviselı-testület által meghatározott területnagyságtól lényegesen nagyobb
lett feltüntetve. Ahhoz, hogy a tulajdonjog bejegyzésre kerüljön a vevı javára, szükség lenne a
megosztási vázrajza, amelyet ı abban az esetben ír alá, ha a többlet területet kifizetik az
önkormányzatnak.
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Mindezek ellenére a maga részérıl egyetértett a kért terület értékesítésével, de az érdemi döntés
meghozatalára csak a tervdokumentációk benyújtását követıen kerüljön sor.
Felkérte a képviselıket, amennyiben egyetértenek a javaslattal, úgy hozzák meg határozatukat.
A képviselı-testület egyhangú 18 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
48/2002.(II. 28.)KT. Sz. határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete a Gastro-Trink Kft. területvásárlási
kérelmével kapcsolatos döntést elnapolja, a látványterv, az építési ütemezés, az
építészeti és technológiai terv dokumentáció benyújtásáig.
Határidı: 2002. április 30.
Felelıs: Dr. Dávid Imre polgármester
16. Napirendi pont
Szentmiklósi Zoltánné kárigénye
Dr. Csorba Csaba jegyzı tájékoztatásában elmondta, hogy az önkormányzatnak objektív felelıssége
áll fenn, mivel a terület, ahol a kút van önkormányzati tulajdon. A határozati javaslat elfogadását
javasolja, hogy a kártérítés mértékét egy külsı szerv állapítsa meg, ahol a Szentmiklósiné és az
önkormányzat jogi képviselete is elmondhatja a véleményét az igénnyel kapcsolatosan, hiszen mindkét
fél véleménye után lehet a kárigényt megállapítani.
Dr. Dávid Imre polgármester további hozzászólás hiányában felkérte a képviselıket a szavazásra.
A képviselı-testület egyhangú, 18 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
49/2002. (II. 28.) KT sz. határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı – testülete Szentmiklósi Zoltánné Gyomaendrıd, Kör út 32.
szám alatti lakosnak kártalanítás címén nem biztosít az endrıdi település részen 4 szobás
összkomfortos családi házat.
A képviselı-testület a kártalanítás mértékét bírósági eljárás keretében javasolja megállapítani.
Felelıs:
Határidı:

Dr. Dávid Imre polgármester
2002. március 31.

17. Napirendi pont
Békés Megyei Területfejlesztési Tanács Céljellegő Decentralizált keretére pályázat benyújtása a
Gyomaendrıdi városközpont fejlesztése érdekében
Dr. Dávid Imre polgármester tájékoztatásában elmondta, hogy a régi piactér helyén Kner tér
kialakítására irányul a pályázat benyújtása. Az emléktérre áthelyezésre kerülne a Kner emlékmő és
egy esztétikus csobogókút elhelyezését tervezik. További parkosított környezet kialakításával és
díszburkolattal javítanák a jelenlegi teret. A pályázathoz 8,8 millió Ft saját erıt biztosítani kell, mely
összeg a költségvetésbe is szerepel 10 millió Ft-ig. A pályázatot 2002. május 31-ig kell benyújtani,
egy önkormányzat csak egy pályázatot nyújthat be.
Hozzászólás, vélemény a képviselık részérıl nem volt egyhangú, 18 igen szavazattal az alábbi
határozatot hozták.
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Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
50/2002. (II. 28.) KT sz. határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete pályázatot nyújt be a Békés Megyei
Területfejlesztési Tanács Céljellegő decentralizált támogatási keretére Gyomaendrıd
Városközpontjának fejlesztése érdekében.
A fejlesztéshez biztosított saját forrás:
8835 E Ft
A fejlesztéshez igényelt Céda támogatás:
25.000 E Ft
Gazdasági Minisztérium- Széchenyi pályázaton igényelt támogatás: 5.000 E Ft
A fejlesztés bruttó összköltsége:
38.835 E Ft
A fejlesztés megvalósításához szükséges (8835 E Ft) saját forrást a Képviselı-testület
2002. évi költségvetésébıl biztosítja. (2002. évi költségvetés 12. sz. melléklet)
Felelıs:
Határidı:

Dr. Dávid Imre polgármester
2002. március 18.

18. Napirendi pont
A Gyomaendrıd városközpontjának fejlesztése érdekében pályázat benyújtása a Gazdasági
Minisztérium Települések összképének javítása (SZT-2002-TU-7) címő felhívásra
Dr. Dávid Imre polgármester tájékoztatásában elmondta, hogy a Gazdasági Minisztérium Széchenyiterv Turisztikai célelıirányzatának keretén belül lehetıség van a települések összképének javítására
pályázatot benyújtani. A támogatás célja a zöldterületek növelése a településeken. A támogatást olyan
települések igényelhetik, melyek rendelkeznek turizmusfejlesztési tervvel, vagy a kivetett
idegenforgalmi adó turisztikai célú felhasználását igazolni tudják. Továbbá biztosítják a zöldfelületek
növelésére, valamint a díszkivilágításra irányuló pályázatok támogatását. A pályázati felhívás alapján
a támogatás mértéke az összköltség 75%-a, vagy maximum 5 millió Ft. Gyomaendrıd a zöldfelületek
növelésére irányuló pályázatot nyújt be, mellyel esztétikus városközpont kialakítása válik lehetıvé.
Vass Ignác képviselı hozzászólásában elmondta, hogy a közelmúltban részt vett egy fórumon, ahol
Dr. Matolcsy György Miniszter úr elmondta, azon települések számára, melyek fürdı felújításra
pályázatot nyertek, lehetıség szerint kötelezıvé tenné a zöld felület növelésére pályázatot benyújtani,
ugyanis az idegenforgalom növelése ebben az esetben is cél, amely akkor hatásos, ha a vendég jól érzi
magát.
Véleménye szerint van esély a pályázat megnyerésére, mert támogatják ezeket a pályázatokat.
Dr. Dávid Imre polgármester további hozzászólás hiányában felkérte a képviselıket a szavazásra.
A képviselı-testület egyhangú, 18 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
51/2002. (II. 28.) KT sz. határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete pályázatot nyújt be a Gazdasági Minisztérium
Széchenyi Terv Települések összképének javítása pályázati felhívásra Gyomaendrıd
városközpontjának fejlesztése érdekében. A Gazdasági Minisztériumhoz benyújtásra kerülı
pályázat elszámolható költsége (25 050 E Ft) része a Békés Megyei Területfejlesztési Tanács
céljellegő decentralizált támogatási keretére benyújtott pályázat 38.835 E Ft költségének.
A Gyomaendrıd városközpont fejlesztésének forrásösszetétele az alábbi:
A fejlesztéshez biztosított saját forrás:
A fejlesztéshez igényelt Céda támogatás:

8835 E Ft
25 000 E Ft
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Gazdasági Minisztérium- Széchenyi pályázaton igényelt támogatás:
A fejlesztés bruttó összköltsége:

5000 E Ft
38.835 E Ft

A Területfejlesztési Tanácshoz benyújtandó pályázatban Gyomaendrıd városközpont
Fejlesztésének teljes költsége (38.835 E Ft) alapján került meghatározásra az igényelt
támogatás (25 000 E Ft), ami a teljes költség 64,37 %-a.
A Széchenyi Terv Települések összképének javítása pályázati felhívásra benyújtandó
pályázatnál a Gyomaendrıd városközpont fejlesztésének teljes költségébıl (38.835 E Ft) a
pályázati felhívás alapján elszámolható költségek (25 050 E Ft) alapján került meghatározásra
az igényelt támogatás.
A Széchenyi Terv pályázatra benyújtásra kerülı fejlesztés elszámolható költségeinek
forrásösszetétele az alábbi:
-A Széchenyi Terven igényelt támogatás:
-Elszámolható költségekre Békés Megyei Területfejlesztési Tanácstól ( Céda)
igényelt arányos támogatás (64,37 %)

5 000 E Ft
16 093 E Ft

- Biztosított önkormányzati saját forrás (része a 8 835 E Ft-nak)
Széchenyi Terv pályázatán elszámolható költségek:

3 957 E Ft
25 050 E Ft

A fejlesztés megvalósításához szükséges 3957 E Ft saját forrást (része a 8835 E Ft saját
erınek) a Képviselı-testület 2002. évi költségvetésébıl biztosítja (2002. évi költségvetés 12.
sz. melléklet alapján).
Felelıs:
Határidı:

Dr. Dávid Imre polgármester
2002. március 31.

19. Napirendi pont
„Gyomaendrıd Város szennyvízelvezetése II-III. ütem” beruházás pénzügyi ütemezése a 2001.
évi költségek és felhasznált források, valamint a II-III-IV. ütem Víziközmő-társulat
hozzájárulási arányának ismeretében
Dr. Csorba Csaba jegyzı tájékoztatásában elmondta, hogy az elıterjesztés tartalmazza a
szennyvízberuházás során a saját erık, az állami támogatások felhasználásának alakulását. A 2001. év
végére a támogatási és finanszírozási szerzıdések megkötésre kerültek, az önkormányzat igénybe
tudta venni az igényelt támogatások 2001. évi ütemezésének a költségekkel arányos részét. A tavalyi
évben megalakult a Víziközmő-társulat, mellyel az önkormányzat szerzıdést kötött. A szerzıdés
alapján a társulat 260 millió Ft társulati hozzájárulást biztosít az önkormányzatnak a három beruházási
ütem vonatkozásában, tehát a IV. ütemet is tartalmazza. A IV. ütem megvalósításához további
pályázatokat kell benyújtani, mely pályázatok folyamatosan elıkészítésre kerülnek. A mellékelt
anyagból megállapítható, hogy ha a támogatási alapokat levesszük a beruházás teljes összegébıl, az
önkormányzati saját erı meghaladja a 10%-ot. Ez több esetben vizsgálatra került, többek között az
APEH nyomozóhatóság, illetve vizsgálta az Állami Számvevıszék is. Mindkét szervnek a szükséges
anyagok beadásra kerültek, errıl szükséges tájékoztatni a képviselı-testületet, hogy a megkötött
finanszírozási szerzıdések arányában a saját erıs rész hogyan alakult. Sok esetben a Varjú Elek féle
beadványokban is az szerepel, hogy az önkormányzatnak nincs meg a saját erıs része és saját erı
nélkül valósulnak meg a beruházások, amely nem fedi a valóságot.
Dr. Dávid Imre polgármester további kiegészítésként elmondta, hogy a fizetési rendszer úgy
mőködik, hogy kiküldik a számlát, melyet az önkormányzatnak kell kifizetni, ezt követıen lehet
további alapokat lehívni. Ha nincs meg a saját erı nem tudna az önkormányzat fizetni, mert utólagos
elszámolás és finanszírozás van. Az önkormányzat 11-12%-os saját erıvel rendelkezik.
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További hozzászólás hiányában felkérte a képviselıket a szavazásra.
A képviselı-testület egyhangú, 18 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
52/2002. (II. 28.) KT sz. határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete a „Gyomaendrıd Város Szennyvízelvezetése IIIII.ütem” beruházás kivitelezése során a 2001.évben felmerült költségek és felhasznált
források alapján a beruházás pénzügyi ütemezését a következıkben határozza meg:

Források
2001.év
2002.év
2003.év
Önkormányzati saját forrás
70973
56418
84414
Céltámogatás (40%)
144271
239729
254779
KAC támogatás (20%)
0
190537
126443
VICE támogatás (6,26%)
19632
40464
39873
TEKI támogatás (5%)
21863
23137
40000
Társulati
hozzájárulás
70000
60705
86737
(13,72%)
Vízmővek Rt.támogatása
15000
0
0
Költségek szerzıdés szerint

341739

610990

adatok ezer forintban
2004.év
Összesen
7987
219792
0
638779
2410
319390
0
99969
0
85000
1653
219095

632246

A Képviselı-testület utasítja a Jegyzıt, hogy a 2002.évi
1.sz.módosításának elıkészítésénél fentieket vegye figyelembe.

0

15000

12050

1597025

költségvetési rendelet

Határidı: 2002. június 30.
Felelıs: Dr. Dávid Imre polgármester
20. Napirendi pont
Selyem út – útépítés
Dr. Dávid Imre polgármester tájékoztatásában elmondta, hogy a Békés Megyei Területfejlesztési
Tanács pályázatot hirdet az útfenntartási és fejlesztési célelıirányzat decentralizált döntéső keretébıl
elnyerhetı támogatás pályázatok elkészítéséhez a 2002. évben. A pályázat célja a településrészek
összekötésére alkalmas utak, kerékpárutak építése, javítása. A támogatás vissza nem térítendı
támogatás, mértéke nem haladhatja meg a teljes költség 70%-át, vagy a 10 millió Ft-ot. Az
önkormányzat költségvetésébıl 7 millió Ft került betervezésre, ebben az esetben a saját erı 6,3 millió
Ft, az igényelt támogatás mértéke 9,8 millió Ft.
Kérte a képviselıket a határozati javaslatban foglaltak elfogadására.
A képviselı-testület egyhangú 18 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
53/2002. (II. 28.) KT sz. határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete pályázatot nyújt be a Békés Megyei
Területfejlesztési Tanács „útfenntartási és fejlesztési célelıirányzat decentralizált
döntéső keretébıl elnyerhetı támogatás” címő pályázati felhívására, a Selyem út –
útépítés érdekében. Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete a pályázathoz szükséges
saját forrást a 2002. évi költségvetésébıl biztosítja (4. sz. melléklet, Gyomaendrıd
Város Önkormányzatának felhalmozási kiadásai 2002. évben, 4. alcím, 7. elıirányzat)
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Saját erı (39 %):
Támogatási igény (61 %):
A beruházás összköltsége (100 %):

6 323 214 Ft
9 890 155 Ft
16 213 369 Ft

A Képviselı-testület felhatalmazza Dr. Dávid Imre polgármestert a pályázat
benyújtására és a szükséges intézkedések megtételére.
Felelıs: Dr. Dávid Imre polgármester
Határidı: 2002. március 4.
21. Napirendi pont
Pályázat benyújtása a Gazdasági Minisztérium dél-alföldi turisztikai régióban turisztikai
rendezvények támogatásának elnyerésére „Szent István napok Gyomaendrıdön”- IV.
nemzetközi halfızı verseny és Majorett fesztivál címő rendezvény megtartása
Dr. Dávid Imre polgármester tájékoztatásában elmondta, hogy a Közösségi ház készíti el és nyújtja
be a pályázatot Gyomaendrıd Város nevében.
Ádám Gyöngyi a Közösségi ház vezetıje tájékoztatásában elmondta, hogy a rendezvény augusztus
18-án délután kezdıdne egy megnyitó ünnepséggel, majd 19-én kerülne sor a majorett felvonulásra és
20-án a nemzetközi halfızı-verseny kerülne megrendezésre. A rendezvény teljes költsége 2,5 millió
Ft. A pályázatban 25%-os saját erıt kell biztosítani, ami jelen esetben 625 ezer Ft, az igényelt
támogatás összege 1.250 ezer Ft.
Vass Ignác képviselı hozzászólásában elmondta, hogy tárgyalásokat kezdtek a FTC-vel, hogy
augusztus 19-én vagy 20-án egy mérkızésre meghívják.
Dr. Dávid Imre polgármester további hozzászólás hiányában felkérte a képviselıket a szavazásra.
A képviselı-testület egyhangú, 18 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
54/2002. (II. 28.) KT sz. határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete pályázatot nyújt be a Gazdasági Minisztérium délalföldi turisztikai régióban turisztikai rendezvények támogatásának elnyerésére (SZT-TUDAL-2) „Szent István napok Gyomaendrıdön – IV. nemzetközi halfızı verseny és Majorette
fesztivál” címő rendezvény megtartása érdekében.
Saját forrás
Egyéb forrás
Igényelt támogatás:
A rendezvény teljes költsége:

625.000 Ft
625 000 Ft
1250 000 Ft
2500.000 Ft

Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete pályázat benyújtásához szükséges saját forrást (625
E Ft) a 2002. évi költségvetésébıl biztosítja úgy, hogy a rendezvény megvalósításához a teljes
költség maximum 25 %-át, maximum 625 E Ft támogatást nyújt.
Az egyéb forrást a rendezvény megtartásakor beszedett regisztrációs díjból és szponzori
támogatásból finanszírozza.
Határidı: A pályázat benyújtására: 2002. március 31.
Felelıs: Dr. Dávid Imre polgármester
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22. Napirendi pont
A helyi önkormányzatok könyvtári és közmővelıdési érdekeltségnövelı támogatásáról szóló
15/1998. (III.31.) IKM rendelet alapján pályázat benyújtása a Magyar Mővelıdési Intézethez
közmővelıdési feladatellátást segítı technikai – mőszaki berendezések beszerzése érdekében
Dr. Dávid Imre polgármester tájékoztatásában elmondta, hogy az önkormányzatoknak lehetısége van
pályázatot benyújtani mőszaki – technikai berendezések bıvítésére, mely pályázatot szintén az endrıdi
Közösségi ház készíti el és nyújtja be, mivel szeretne számítógépet, nyomtatót és fénymásolót
vásárolni. A tárgyi eszközök teljes beszerzési értéke 480 ezer Ft, saját erı biztosítása 240 ezer Ft,
melyet az önkormányzat 2002. évi költségvetési rendeletében biztosít.
A képviselı-testület egyhangú, 18 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
55/2002. (II. 28.) KT sz. határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete pályázatot nyújt be a Magyar Mővelıdési Intézethez
a 15/1998. (III.31.) IKM rendelet alapján igényelhetı közmővelıdési érdekeltségnövelı
támogatás elnyerése közmővelıdési feladatellátást segítı technikai-mőszaki berendezések
beszerzése érdekében.
Saját forrás:
Igényelt támogatás:
A beszerzés teljes költsége:

240 E Ft
240 E Ft
480 E Ft

A pályázat benyújtásához szükséges saját erıt (240 E Ft) Gyomaendrıd Város Képviselıtestülete 2002. évi költségvetési rendeletében biztosítja. (2002. évi költségvetés 2/a. sz.
melléklet Egyéb dologi kiadás)
Határidı: A pályázat benyújtására: 2002. március 20.
Felelıs: Dr. Dávid Imre polgármester
23. Napirendi pont
Pályázat benyújtása közmővelıdést pártoló önkormányzat – 2002. cím elnyerésére
Dr. Dávid Imre polgármester tájékoztatásként kívánta elmondani, hogy a Kulturális Örökség
Minisztériuma hirdette meg a pályázatot, melynek célja a közmővelıdési feladatellátás fejlesztésében
tevékenyen résztvevı önkormányzatok munkájának elismerése. A pályázathoz saját erıt biztosítani
nem kell. Amennyiben a pályázat eredményes lesz, abban az esetben a pénzügyi támogatást, melyet a
címmel nyer az önkormányzat, közmővelıdési tevékenységre kell fordítania. A benyújtási határidı
2002. március 20.
A képviselı-testület egyhangú, 18 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
56/2002. (II. 28.) KT sz. határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete pályázatot nyújt be a Nemzeti Kulturális Örökség
Minisztériuma „Közmővelıdést pártoló önkormányzat- 2002.” cím elnyerése érdekében.
Határidı: A pályázat benyújtására: 2002. március 1.
Felelıs: Dr. Dávid Imre polgármester
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24. Napirendi pont
A Kis Bálint Általános Iskola Fı úti és a Sportcsarnok épületének világítás-korszerősítése
Dr. Dávid Imre polgármester tájékoztatásában elmondta, hogy gyakorlatilag a Sebık és Sebık Kft.
fogja elvégezni a világítás-korszerősítési munkákat. A világítási kiadások csökkentését célzó
beruházás megvalósításához a Széchenyi Terv pályázati felhívása alapján támogatás vehetı igénybe.
A támogatás összege a teljes beruházás 30%-a. A fizetési konstrukció a két épület világítás
rekonstrukciója esetén 10 éves futamidı alatt történne. A sportcsarnok nyilatkozata alapján a ráesı
részt visszaforgatja az épület javítására, vagy bérleti díjba.
Császárné Gyuricza Éva képviselı asszony kérdésben elhangzott, hogy a világítás korszerősítésnél
történtek-e olyan számítások, amelyek alapján kiderül, hogy megéri a korszerősítés?
Dr. Csorba Csaba jegyzı válaszában elmondta, hogy három féle számítás készült az anyaggal
kapcsolatosan, az egyik, ha hitelfelvétel esetén finanszírozná a világításkorszerősítést és a lízingelésrıl
készült egy számítás, valóban az elıterjesztésben leírt megoldás a legkedvezıbb.
Dr. Dávid Imre polgármester további hozzászólás hiányában felkérte a képviselıket a szavazásra.
A képviselı-testület 17 igen szavazattal és 1 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
57/2002. (II. 28.) KT sz. határozata
1./
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete egyetért a Kis Bálint Általános Iskola Fı úti és a
Városi Sportcsarnok épületének világítás-korszerősítésével.
2./
A Képviselı-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a fent nevezett intézmények
világítás-korszerősítésére vonatkozó szerzıdést kösse meg, és a beruházáshoz szükséges
intézkedéseket tegye meg.
Határidı: azonnal
További írásos napirendi pont nem volt, a bejelentések között Dr. Dávid Imre polgármester az
alábbiakról tájékoztatta a képviselıket.
A Blaha úti óvoda üzemeltetıje jelzéssel élt a hivatal felé, miszerint a téli idıjárás során az épület
tetıszerkezetében jelentıs kár keletkezett. A tetı több helyen beázik, a cseréplécek eltörtek.
A helyszíni bejárás során a szakértık részérıl megállapításra került, hogy a tetı javítása már nem
lehetséges, mivel a törött lécek és a cserepek a visszabontás során tovább történek, így a teljes lécezést
a cserépfedéssel le kell cserélni. Ugyanakkor a párkány és a széldeszkázás is teljes cserére szorul.
A helyreállítás költsége mintegy 5.6 e Ft-ba kerülne, melyre az önkormányzatnak a 2002. Évi
költségvetésében nincs fedezete, a megrongálódott tetı cseréjét saját erejébıl nem képes megoldani.
Lehetıség van azonban a szükséges fedezetre kérelmet benyújtani a vis maior helyzet feloldásához a
TÁH Államháztartási Irodáján keresztül a Békés megyei Területfejlesztési Tanácshoz.
A maga részérıl javasolta, hogy a probléma megoldására a kérelem kerüljön benyújtásra.
Kérte a képviselıket határozatban rögzíteni, miszerint a képviselı-testület kijelenti, hogy a saját
erejébıl az önkormányzati tulajdonú Blaha u. 8. Sz. alatti óvoda épület tetıcserjét nem tudja
megoldani, ezért kérelmet nyújt be a vis maior helyzet feloldásához szükséges fedezetre a TÁH
Államháztartási Irodáján keresztül a Békés megyei Területfejlesztési Tanácshoz. Az igényelt
támogatás a munkálatok elvégzéséhez 5.602.036 Ft.
A képviselı-testület a javaslatot egyhangú 18 igen szavazattal támogatta és az alábbi határozatot
hozta.
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Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
58/2002. (II. 28.) KT sz. határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete kijelenti, hogy az Önkormányzat saját erejébıl a Blaha u. 8
sz. alatti óvoda téli idıjárás miatt megrongálódott tetı cseréjét nem képes megoldani.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete kérelmet nyújt be a vis maior helyzet feloldásához szükséges
fedezetre a TÁH Államháztartási Irodáján keresztül a Békés Megyei Területfejlesztési Tanácshoz. Az
igényelt támogatás a munkálatok elvégzéséhez:
5.602.036 Ft
A Képviselı-testület felhatalmazza Dr. Dávid Imrét a vis maior kérelem benyújtására, és a szükséges
intézkedések megtételére.
Határidı:

azonnal

Hack Mária képviselı a Német Kisebbségi Önkormányzat tagja a kisebbségi önkormányzat nevében
tisztelettel meghívta a Képviselı-testület tagjait és a jelenlévıket a március 2-án megrendezésre kerülı
Batyus-bálra a Katona József Mővelıdési Központba.
Egyéb bejelentés képviselıi hozzászólás nem volt, a Polgármester tájékoztatta a jelenlévıket, hogy az
Ötv. 12. § /4/ bekezdés a. pontja alapján a következı napirendek megtárgyalására zárt ülés keretében
kerül sor.
Kitüntetési javaslat „Gyomaendrıdért” emlékplakett adományozására
Fellebbezések
Megköszönte a jelenlévık részvételét, a hozzászólásokat és a nyilvános ülést bezárta.
K. m. f.

Dr. Dávid Imre
Polgármester

Dr. Csorba Csaba
jegyzı

Jenei Bálint
hitelesítı

Hack Mária
hitelesítı
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